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عبدالعزيز رديف

ي���رع���ى م���ع���ايل وزي������ر ال��ت��ع��ل��ي��م ال���دك���ت���ور 
الأول  امل�سرحي  املهرجان  العي�سى،  اأحمد 
تنظمه  وال������ذي  ال�����س��ع��ودي��ة،  ل��ل��ج��ام��ع��ات 
اجل��ام��ع��ة مل��دة 5 اأي���ام ب���دءا م��ن الأح���د 22 
رب��ي��ع اأول مب�����س��رح��ي ال��ع�����س��ان وامل��ح��ال��ة. 
ويجمع املهرجان مبدعي امل�سارح اجلامعية 

باململكة العربية ال�سعودية. 
ف���رق   10 امل����ه����رج����ان  يف  وي���������س����ارك 
م�����س��رح��ي��ة مت��ث��ل ال��ع��دي��د م���ن اجل��ام��ع��ات 
فنية  وا�سرتاطات  معايري  وفق  ال�سعودية، 
ال���س��رتاط��ات،  جميع  م��ع  تتفق  للعرو�ض 
امل�سرحية  املهرجانات  املعروفة يف  واملعايري 
يتنا�سب  اأن  اأه��م��ه��ا  م���ن  وال���ت���ي  ب��امل��م��ل��ك��ة، 
العر�ض مع الفئة املتلقية وهي فئة ال�سباب، 
مع و�سع حد اأدنى للم�ستوى الفني املقبول 

مدير  م��ع��ايل  اأك���د  جهته،  م��ن  للم�ساركة. 
رج��اء  ب��ن  فالح  الدكتور  الأ���س��ت��اذ  اجلامعة 
اهلل ال�سلمي، اأن ا�ست�سافة وتنظيم اجلامعة 
لهذا املهرجان ياأتيان من باب وعيها مبدى 
اأهمية امل�سرح وتاريخه العريق يف الثقافات 
الإن�سانية، ودوره الفاعل يف بناء قيم احلق 

واخلري واجلمال.
وق�������ال »ا����س���ت�������س���اف���ت���ن���ا ل��ل��م��ه��رج��ان 
ال�����س��ع��ودي��ة،  ل��ل��ج��ام��ع��ات  الأول  امل�����س��رح��ي 
�سي�سهم بال �سك يف تبادل الآراء والطالع 
اجلامعي  مل�سرحنا  املتنوعة  التجارب  على 
كان  ال��ذي  ال�سعودية،  العربية  اململكة  يف 
وما زال منبعا للقدرات الفنية التي �ستاأخذ 

طريقها نحو عوامل الفن والإبداع«.
اإل����ى اأن روح  ول��ف��ت م��دي��ر اجل��ام��ع��ة 
ال���ره���ان احلقيقي  امل��ت��وث��ب ه���ي  ال�����س��ب��اب 
كل  اململكة  حكومة  توليه  ال���ذي  الكا�سب 

ال�سبابية  اللقاءات  هذه  وا�سفا  اهتمامها، 
املتوا�سلة، بال�ساهد العملي على ذلك.

ك��م��ا ق���دم ال�����س��ل��م��ي ���س��ك��ره وام��ت��ن��ان��ه 
لأمري منطقة ع�سري �ساحب ال�سمو امللكي 
الال  دعمه  على  خالد،  بن  في�سل  الأم��ري 
ما  وك��ل  اجلامعة،  منا�سط  لكافة  حم��دود 
مو�ساًل  امل��ن��ط��ق��ة،  وت��ط��ور  من��و  يف  ي�سهم 
على  التعليم  وزير  املهرجان  لراعي  �سكره 
ت��ف��اع��ل��ه وجت���اوب���ه ال���دائ���م يف ك���ل م���ا من 
�ساأنه الرقي باجلامعات ال�سعودية يف �ستى 
املجالت، وكذلك جمعية الثقافة والفنون 
اإق��ام��ة  يف  الإي��ج��اب��ي��ة  �سراكتها  على  ب��اأب��ه��ا 

املهرجان.
من جهته، اأكد عميد �سوؤون الطالب 
ب��اجل��ام��ع��ة رئ��ي�����ض امل���ه���رج���ان، ال��دك��ت��ور 
ال��ع��م��ادة  اآل ع�����س��ي��د، ج���اه���زي���ة  ع���ب���داهلل 
الأول��ى،  ن�سخته  يف  املهرجان   ل�ست�سافة 

من  كو�سيلة  امل�سرح  باأهمية  منها  اإمي��ان��ا 
و�سائل ال��رق��ي مب��واه��ب ال��ط��الب، وال��دور 
ال���ك���ب���ري وال�����ه�����ادف ل��ل��م�����س��رح يف ت��وع��ي��ة 
امل�ستوى  ورف��ع  ال��ق��درات،  وتنمية  امل�ساهد، 
امل��ع��ريف وال��ث��ق��ايف وال��ف��ن��ي ل���دى ال��ط��الب، 
م��وؤك��دا ح��ر���ض ال��ع��م��ادة منذ م��دة طويلة 
الطالب  ح��ي��اة  يف  امل�سرح  دور  تفعيل  على 
امل�سرح  ن��اد  تاأ�سي�ض  م��ن خ��الل  اجل��ام��ع��ي، 
ي�سهم يف احل���راك ال��ث��ق��ايف وال��ف��ن��ي داخ��ل 

اجلامعة وخارجها.
تكرمي  �سي�سهد  امل��ه��رج��ان  اأن  ي��ذك��ر 
امل�سرحي  املجال  عدة �سخ�سيات موؤثرة يف 
ع��ام،  ب�سكل  ال�سعودي  وامل�سرح  اجلامعي، 
بعد  تطبيقية  ن���دوات  ه��ن��اك  �سيكون  كما 
ك��ل ع��ر���ض، اإ���س��اف��ة اإل���ى ن��دوت��ن، الأول���ى 
ع����ن امل�������س���رح اجل���ام���ع���ي، والأخ���������رى ع��ن 
من  ع��دد  فيهما  يتحدث  ال�سعودي  امل�سرح 

يس��تعد الباحثون في جامعة هوفنهايم األلمانية إلرس��ال 
خالي��ا أعص��اب اإلنس��ان إل��ى المحط��ة الفضائي��ة الدولي��ة' 
وين��وي العلم��اء القيام به��ذه الخطوة في إطار مش��روع 
NEUROBOX الذي يقضي بتحليل عملية نمو عينات الخاليا 

في ظروف الفضاء.
وق��ال الدكت��ور فلوريان كون الذي يبح��ث فيزيولوجيا 
غش��اء الخلية »نريد فهم ما إذا كان��ت عملية نمو الخاليا 
ف��ي الفض��اء تختلف عما ه��و عليه عل��ى األرض، كما نريد 
أن نع��رف هل س��ينمو جه��از األعصاب في ظ��روف انعدام 
الجاذبية بشكل طبيعي في حال والدة إنسان في الفضاء«.
ويتوقع أن ترس��ل عين��ات خاليا األعصاب م��ن القاعدة 
الفضائية األمريكية في رأس كانافيرال، يوم 17 ديس��مبر 
الج��اري. وقد تم وضع الخاليا في حاويات خاصة لتنمو خالل 
أس��بوعين في ظروف انعدام الجاذبية. ثم س��يتم إرجاعها 

إلى األرض داخل كبسولة خاصة.
يذك��ر أن العلم��اء األلم��ان يس��تخدمون عن��د إج��راء 
  SH-SY5Y تجاربهم خاليا اإلنس��ان التابعة لساللة األورام
الت��ي أخذت ع��ام 1973، من  بنت بالغة من العمر 4 أعوام، 
ومنذ ذل��ك الحين، يقوم العلماء بإنماء خاليا تلك الس��اللة 
ويس��تخدمونها لدراس��اتهم وتجاربهم، م��ع العلم أنها 
يمك��ن أن تتح��ول إل��ى خاليا عصبي��ة بعد إدخ��ال تعديالت 

طفيفة عليها.
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اإلى  اإ�سافة  امل�سرح،  املتخ�س�سن يف جمال 
العديد من الفعاليات امل�ساحبة.
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يحيى التيهاني

رعى اأمري منطقة ع�سري �ساحب ال�سمو 
ب��ن خ��ال��د، حفل  الأم����ري في�سل  امل��ل��ك��ي 
اليوم العاملي لذوي الإعاقة وذلك مبركز 
التاأهيل ال�سامل باأبها، حيث جتول �سموه 
يف املعر�ض امل�ساحب الذي احتوي عددا 
من الأعمال واللوحات نفذها جمموعة 
من ذوي الحتياجات اخلا�سة باملنطقة.

املنا�سبة  بهذه  املعد  احلفل  ب��داأ  ثم 
ب��ت��الوة اآي����ات م��ن ال��ذك��ر احل��ك��ي��م ، بعد 

العمل  وزارة  ف��رع  ع��ام  األقى مدير  ذل��ك 
ع�سري  مبنطقة  الجتماعية  والتنمية 
ح�����س��ن ب���ن ح��م��د امل�����ري ك��ل��م��ة اأو����س���ح 
ق��د  ال���ر����س���ي���دة  اأن مم��ل��ك��ت��ن��ا  خ���الل���ه���ا 
خدمة  جم��ال  يف  وا�سعة  خطوات  خطت 
وامل�����س��ن��ن  الإع����اق����ة  ذوي  الأ����س���خ���ا����ض 
والأيتام وقدمت اخلدمات الالزمة لهذه 
الفئة باعتبارهم جزءا من املجتمع لهم 
الدولة  اأن  واجبات، مبينا  وعليهم  حوق 
رعايتهم  م�سوؤولية  عاتقها  على  اأخ��ذت 
ويف  واجتماعيا  ونف�سيا  و�سحيا  تربويا 

ج��م��ي��ع امل���ج���الت ب��ح�����س��ب م���ا ت�����س��م��ح به 
تلبية  على  رك���زت  اذ  املتبقية،  ق��درات��ه��م 
واإعطائهم  ومتطلباتهم  احتياجاتهم 
ج���م���ي���ع ح���ق���وق���ه���م و����س���ن���ت ال���ق���وان���ن 
فرتة،  منذ  ذلك  تت�سمن  التي  اخلا�سة 
مت��ا���س��ي��اً م���ع م��ت��ط��ل��ب��ات دي��ن��ن��ا احلنيف 
وعدم  والعدل  امل�ساواة  على  يحث  ال��ذي 
التفرقة بن ال�سعيف والقوي والفقري 
والغني وال�سحيح واملري�ض وجعل معيار 
ملا  التقوى طبقا  الب�سر هو  التمييز بن 
ح��ث عليه دي��ن��ن��ا ب��رع��اي��ت��ه��م واله��ت��م��ام 

اإلى الرفق بهم وح�سن  ب�سوؤونهم،  ودعا 
معاملتهم والتلطف بهم. 

ال��ت��اأه��ي��ل  م���رك���ز  اأن  واأك������د امل������ري 
ال�����س��ام��ل ب��اأب��ه��ا ي��ق��وم ب����اإي����واء وت��ق��دمي 
ال������رع������اي������ة ال����ط����ب����ي����ة وال����ت����اأه����ي����ل����ي����ة 
والجتماعية والنف�سية لعدد 433 نزيال 
الإعانات لذوي الإعاقة  ونزيلة وتقدمي 
األ�����ف م�����س��ت��ف��ي��د وم�����س��ت��ف��ي��دة  ل��ن��ح��و 70 
حكومتنا  ق��دم��ت  كما  ع�سري.  مبنطقة 
الر�سيدة عن طريق املركز ما يقارب 580 
���س��ي��ارة جم��ه��زة ل��ه��ذه ال��ف��ئ��ة وع���دد 680 

م�ستفيدا من مبالغ نقدية ل�سيارات ذوي 
اإعفاء ذوي  اأنه يتم  اإلى  الإعاقة، م�سريا 
للعمالة  التاأ�سريات  ر�سوم  من  الإع��اق��ة 
امل�ستفيدين من  بلغ عدد  املنزلية، حيث 
األ��ف م�ستفيد  ه��ذه اخل��دم��ة ح��وايل 16 
باأنه  كلمته  امل���ري  واخ��ت��ت��م  وم�ستفيدة، 
اإل���ى مبنى جديد  ي��ت��م الن��ت��ق��ال  ���س��وف 
ب��ك��ام��ل  ن���زي���ل جم���ه���ز   800 ي�����س��ت��وع��ب 

التجهيزات.
اأم�����ري منطقة  ���س��اه��د  ع��ق��ب ذل����ك 
بعنوان  مرئيا  فيلما  واحل�����س��ور  ع�سري 

»ل�������س���ت وح����������دك«، ث����م ق������دم ع������دد م��ن 
باأبها   ال�سامل  التاأهيل  مركز  من�سوبي 
قدموا  التحدي«  »اأب��ط��ال  بعنوان  فقرة 
والأن�سطة  ال��رام��ج  م��ن  ع���ددا  خاللها 
والأعمال التي يقومون بها داخل الدار ، 
ب��ع��د ذل���ك ق���دم جم��م��وع��ة م��ن الأط��ف��ال 

اأوبريت اإن�سادي بهذه املنا�سبة.
ويف ختام احلفل كرم الأمري في�سل 
ب��ن خ��ال��د، ع���ددا م��ن اجل��ه��ات ال��داع��م��ة 
وامل�ساركة، كما ت�سلم هدية تذكارية بهذه 

املنا�سبة. 
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أخبار الوطن

حن اجتهت جامعة امللك خالد اإلى اإقامة هذا اللقاء امل�سرحي الأول 
امل�سرح وتاريخه  باأهمية  ال�سعودية؛ فقد كانت علي وعي  للجامعات 
»احل��ق  قيم  بناء  يف  الفاعل  ودوره  الإن�سانية   الثقافات  يف  العريق 

واخلري واجلمال«.
ولذا كانت �سعادتنا كبرية بحجم اآمالنا الكبرية ، ونحن نتبنى 
اإقامة هذا اللقاء، والذي �سي�سهم ول�سك يف تبادل الأراء والطالع 
على التجارب املتنوعة مل�سرحنا اجلامعي يف اململكة العربية ال�سعودية، 
الذي كان وما زال ولَّدا للقدرات الفنية التي �ستاأخذ طريقها نحو 

عوامل الفن والإبداع بحول اهلل.
فمرحبا ب�سيوف اجلامعة الأعزاء من كافة اجلامعات امل�ساركة 
وترحب  بهم  تعتز  التي  جامعتهم  اإل��ى  وج���اوؤا  ال��دع��وة،  لبوا  الذين 
يف  اأملنا،  كما  ت�سهم،  حيوية  مناف�سات  لهم  وترجو  ترحيب،  اأجمل 

موا�سلة جناحات م�سرحنا اجلامعي يف اململكة العربية ال�سعودية. 
ال��ذي  الكا�سب  احلقيقي  ال��ره��ان  ه��ي  املتوثب  ال�سباب  روح  اإن 
هذه  وم��ا  اهتمامها،  ك��ل  ال�سعودية  العربية  اململكة  حكومة  توليه 
فال�سباب  ذل��ك؛  على  عملي  �ساهد  اإل  املتوا�سلة  ال�سبابية  اللقاءات 
ال�سعودي وم�ستقبله يقعان، وهلل احلمد، يف �سلب اهتمامات القيادة 
ال��را���س��دة، وه��و م��ا ت��وؤك��ده دوم��ا كلمات خ��ادم احل��رم��ن ال�سريفن، 
وويل عهده الأمن اللذين يوجهان دوما بتذليل كافة ال�سعاب اأمام 
باأن  منهما  اإميانا  ال�سعودي؛  ال�سباب  ومنجزات  وطموحات  منا�سط 

م�ستقبل هذا الوطن �سيكون م�سرقا مبا نقدمه لهم اليوم . 
اإن الأمل ليحدوين اأن تق�سوا، اأيها الأعزاء، اأياما حافلة باخلري 
تعودت على اجلمال  التي   ، احلاملة اجلميلة  املدينة  واملحبة يف هذه 
والإبداع ، بدعم ومباركة من اأمريها الإن�سان �ساحب ال�سمو امللكي 

الأمري في�سل بن خالد بن عبدالعزيز، وفقه اهلل.
وال�سكر مو�سول وموفور ملعايل وزير التعليم د. اأحمد العي�سى، 
والزمالء العاملن معه يف الوزارة على تفاعلهم وجتاوبهم الدائم، 
�سراكتهم  على  اأب��ه��ا«  يف  وال��ف��ن��ون  الثقافة  »جمعية  يف  ول��زم��الئ��ن��ا 
وتوا�سل  تكامل  ن��راه  ما  وهو  اللقاء،  هذا  اإقامة  يف  معنا  الإيجابية 
وعلى  خا�سة،  ع�سري  منطقة  يف  امل�سرحية  احلركة  على  نفعه  يعود 

احلركة امل�سرحية يف اململكة العربية ال�سعودية بعامة.
البدء ويف اخلتام،   الطيبة يف  والأمنيات  والتقدير  التحية  لكم 

وال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.

المسرح الجامعي: 
منجز الحاضر..

أمل المستقبل

أ. د. فالح بن رجاءاهلل السلمي
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�ساحب  ع�سري  منطقة  اأم���ري  ت�سلم 
ال�����س��م��و امل���ل���ك���ي الأم�������ري ف��ي�����س��ل ب��ن 
ال�سنوي  الح�سائي  التقرير  خ��ال��د، 
 ،1438 ل��ع��ام  ع�سري  منطقة  ل�سرطة 
اأعمال ال�سرطة والإدارات  الذي يرز 
الأم��ن��ي��ة ال��ت��اب��ع��ة ل��ه��ا خ���الل ال��ف��رتة 
ا�ستقباله  خ��الل  ذل��ك  ج��اء  املا�سية. 
م��وؤخ��را،  الأم������ارة  ب���دي���وان  مكتبه  يف 
ال��ل��واء  ع�سري  منطقة  �س�رطة  م��دي��ر 

�سالح بن �سليمان القرزعي، وا�ستمع 
اأمري منطقة ع�سري خالل اللقاء اإلى 
�سرح مف�سل عما ت�سمنه التقرير من 
منجزات واأعمال خالل العام املن�سرم، 
الق�سايا  �سبط  اإج��م��ايل  �سجل  حيث 
اجل��ن��ائ��ي��ة ارت��ف��اع��ا خ���الل ع���ام 1438 
بن�سبة 5% مقارنة بعام 1437، و�سجلت 
الق�سايا اجلنائية املجهولة انخفا�سا 
2،04 مقارنه  بن�سبة   1438 عام  خالل 
بعام 1437، و�سجلت الق�سايا املعلومة 
خالل عام 1438 ن�سبة 8٩% بينما مل 

ن�سبة  �سوى  املجهولة  الق�سايا  ت�سكل 
عليهم  املقبو�ض  ع��دد  بلغ  كما   .%11
من خمالفي النظام العام وجمهويل 
خمالفا   74708 ال��ع��ام،  خ��الل  الهوية 
اإجمايل  بلغ  بينما  للهوية،  وجمهول 
من  الفئة  ذات  م��ن  عليهم  املقبو�ض 
 ،14/3/1438 وحتى   1437 عام  بداية 
للهوية.  وجمهول  خمالفا   ،155147
انخفا�سا  املرورية  احل��وادث  و�سجلت 
 %22،77 ب��ن�����س��ب��ة   1438 ع����ام  خ����الل 

مقارنة بعام 1437.

اأم��ري ع�سري مبا ت�سمنه  واأ�ساد 
ال��ت��ق��ري��ر وم����ا ا���س��ت��م��ع اإل���ي���ه ح��ول 
اجل��ه��ود ال��ت��ي ت��ق��وم ب��ه��ا ال�����س��رط��ة، 
وغ����ريه����ا م����ن اجل����ه����ات الأم���ن���ي���ة، 

والنتائج املحققة.
ونوه �سموه بالإجنازات الأمنية 
املهمات  الكثري من  التي حتققت يف 
ال����دع����م  حل����ف����ظ الأم�����������ن يف ظ������ل 
والرعاية التي تتلقاها من حكومتنا 
الر�سيدة، اأيدها اهلل، متمنيا للجميع 
املناطة  بالواجبات  للقيام  التوفيق 

ب��ه��م يف ح��ف��ظ الأم�����ن وال���س��ت��ق��رار 
باملنطقة وحمافظاتها ومراكزها.

و�����س����دد ����س���م���وه ع���ل���ى �����س����رورة 
وتقدمي  التوعوية  ال��رام��ج  تكثيف 
�ساأنه  من  ما  لكل  والإر���س��اد  الن�سح 
����س���ائ���ال اهلل ع��ز  امل�����واط�����ن،  خ���دم���ة 
اأن ي����دمي ع��ل��ى ه����ذه ال��ب��الد  وج����ل 
اأم��ن��ه��ا وا���س��ت��ق��راره��ا يف ظ��ل قيادتنا 

احلكيمة.
م��ن ج��ه��ت��ه ع��ر م��دي��ر �سرطة 
م��ن��ط��ق��ة ع�����س��ري، ال���ل���واء ���س��ال��ح بن 

����س���ل���ي���م���ان ال����ق����رزع����ي، ع����ن ���س��ك��ره 
وجميع من�سوبي القطاعات الأمنية 
لأم�����ري ع�����س��ري ع��ل��ى م���ا ي��ول��ي��ه من 
اه���ت���م���ام وم���ت���اب���ع���ة دائ����م����ة جل��م��ي��ع 
هذه  بها  تقوم  التي  واملهام  الأعمال 
اجلميع  حر�ض  م��وؤك��دا  القطاعات، 
على تنفيذ توجيهات �سموه والعمل 
ع���ل���ى م�����س��اع��ف��ة اجل����ه����ود خل��دم��ة 
ال����وط����ن. ويف ن��ه��اي��ة ال���ل���ق���اء اط��ل��ع 
���س��م��وه ع��ل��ى ال��ت��وث��ي��ق ال��ف��وت��وغ��رايف 

جلهود �سرطة منطقة ع�سري.

فيصل بن خالد يتسلم التقرير
اإلحصائي السنوي لشرطة المنطقة



أخبار الجامعة

»خدمة المجتمع« تنظم ورشة
تفعيل العمل التطوعي

عبدالعزيز رديف
برعاية معايل مدير جامعة امللك خالد الأ�ستاذ الدكتور فالح بن رجاء اهلل ال�سلمي، نظمت عمادة خدمة املجتمع والتعليم 
و�سارك  باأبها.  اجلامعية  املدينة  يف  املركزية  باملدرجات  التطوعي«،  العمل  ثقافة  ون�سر  »تفعيل  عمل  ور�سة  موؤخرا،  امل�ستمر 
التقنية  الكلية  ووكيل  ح�سن،  علي  الأ�ستاذ  ع�سري  مبنطقة  اخلريية  للجمعيات  التن�سيقي  املجل�ض  مدير  الور�سة،  تقدمي  يف 
التن�سيقي مبنطقة ع�سري، وعدد من من�سوبي  املجل�ض  اأ�سدقاء  الور�سة بح�سور  الأ�ستاذ معلوي ع�سريي. كما حظيت  باأبها 
التجارية، وجمموعة من طالب  والغرفة  وال�سوؤون الجتماعية،  باأبها واخلمي�ض،  املدين  الدفاع  واإدارة  اجلمعيات اخلريية، 

اجلامعة وحمبي العمل التطوعي.
عرو�سا  امل�ساركون  قدم  فيما  حمدان،  مبارك  الدكتور  باجلامعة  امل�ستمر  والتعليم  املجتمع  خدمة  عميد  الور�سة،  واأدار 
اإلى تعريف احل�سور  رئي�ض،  ب�سكل  الور�سة  املجتمع. وهدفت  تاأثريه يف  التطوعي، ومدى  العمل  اإلى ماهية  اأ�ساروا خاللها 

مبفهوم العمل التطوعي، واأهميته وجمالته واآلياته، و�سط م�ساركة فاعلة من احل�سور بالنقا�ض واحلوار وطرح الأفكار.
لقاء  اجلامعة،  با�سم  وتقدير  �سكر  ب�سهادات  امل�ساركن  امل�ستمر  والتعليم  املجتمع  خدمة  عميد  ك��ّرم  الور�سة  ختام  ويف 

جهودهم يف جناح هذه الور�سة.

رعى احتفالها باليوم العالمي لإلعاقة
السلمي يحث منسوبي الجامعة على دعم

ومساندة ذوي االحتياجات الخاصة
عبدالعزيز رديف 

رع��ى م��ع��ايل م��دي��ر اجل��ام��ع��ة الأ���س��ت��اذ 
ال�سلمي،  اهلل  رج��اء  بن  فالح  الدكتور 
����س���ب���اح ال����ث����الث����اء امل���ا����س���ي اح���ت���ف���ال 
اجل��ام��ع��ة ب��ال��ي��وم ال��ع��امل��ي ل��الإع��اق��ة، 
والإر�ساد  التوجيه  مركز  نظمه  ال��ذي 
ب��ع��م��ادة ����س���وؤون ال���ط���الب، مب�����س��ارك��ة 
ع��دد م��ن اجل��ه��ات املخت�سة م��ن داخ��ل 
ذوي  ودعم  مب�ساعدة  ووجه  اجلامعة، 
الع����اق����ة، ك��م��ا ك����رم م��ع��ال��ي��ه منتخب 
يف  امل�سارك  اخلا�سة  الحتياجات  ذوي 
للجامعات  الريا�سي  الحت���اد  بطولة 
مراكز  وت��ب��وئ��ه  طيبة  نتائج  لإح����رازه 

متقدمة يف املناف�سة.  
احلفل،  بداية  يف  ال�سلمي  واطلع 
ع��ل��ى امل��ع��ر���ض امل�����س��اح��ب ال�����ذي �سم 
و���س��م��ل��ت معر�ض  م�����س��ارك��ة ٩ ج��ه��ات، 
ال��ب�����س��ام ل��ل��ت��ق��ن��ي��ات اخل���ا����س���ة ب���ذوي 
الح��ت��ي��اج��ات اخل���ا����س���ة، وم���رك���ز اب��ن 
الرتبية اخلا�سة  وق�سم  للعيون،  ر�سد 
الطبية  العلوم  وكلية  الرتبية،  بكلية 
جمعية  اإل��ى  اإ�سافة  باأبها،  التطبيقية 
الإع����اق����ة احل���رك���ي���ة ل��ل��ك��ب��ار ب��ع�����س��ري، 
وج��م��ع��ي��ة الأط���ف���ال امل��ع��اق��ن، وم��رك��ز 
ال���ت���اأه���ي���ل  وم����رك����ز  الإ��������س�������رار،  روح 
لذوي  الريا�سي  اأبها  ون��ادي  ال�سامل، 
معر�ض  كذلك  اخلا�سة،  الحتياجات 
تعليم  ب����اإدارة  اخلا�سة  الرتبية  اإدارة 
ن���ه���اي���ة اجل����ول����ة خ��ا���ض  ع�������س���ري، ويف 
ال�����س��ل��م��ي جت���رب���ة ال��ت��ن��ق��ل ب��ال��ك��ر���س��ي 

املتحرك.
ويف بداية احلفل، مت عر�ض فيلم 
مرئي عن مهام وجهود مركز التوجيه 
والإر�������س������اد ب���اجل���ام���ع���ة، م�����س��ت��ع��ر���س��اً 
اأب���رز اأع��م��ال امل��رك��ز يف توجيه واإر���س��اد 
وت��وع��ي��ة ط���الب اجل��ام��ع��ة يف ال��ع��دي��د 
اأهم  اإل��ى عر�ض  اإ�سافة  امل��ج��الت،  من 
الرامج املخ�س�سة لذوي الحتياجات 
اخل��ا���س��ة ال��ت��ي ي��ق��دم��ه��ا امل��رك��ز داخ��ل 

اجلامعة وخارجها.
واأكد مدير اجلامعة خالل كلمة 
األقاها بهذه املنا�سبة، باأنه من اجلميل 

اأن نلتقي كل عام يف يوم الإعاقة العاملي 
حتى يتذكر اجلميع هذه الفئة الغالية 
اخلطط  مل��راج��ع��ة  ك��ذل��ك  املجتمع،  يف 
على  م�سددا  لهم،  املقدمة  واخل��دم��ات 
اأن اجلامعة ل تزال تطمح اإلى تقدمي 
خ���دم���ات اأف�����س��ل ل����ذوي الح��ت��ي��اج��ات 
ومن�سوبي  طالب  من  راجياً  اخلا�سة، 
اجل��ام��ع��ة ت���ق���دمي ال���ع���ون وامل�����س��اع��دة 
اأرج���اء اجل��ام��ع��ة، وق��ال  لهم يف جميع 
»اأ�سد على اأيدي زمالئي اأع�ساء هيئة 
ال��ت��دري�����ض م��ن اأج���ل دع���م ه���ذه الفئة 
الغالية على قلوبنا،  وت�سهيل وتي�سري 

ودعمهم  ف��ئ��ات��ه��ا،  خمتلف  متطلبات 
ال���ك���ام���ل يف ���س��ت��ى امل����ج����الت، م���وؤك���دا 
ذوي  طالبها  ت��ويل  اجل��ام��ع��ة  اأن  على 
خا�سا،  اهتماما  اخلا�سة  الحتياجات 
ب��دع��م م���ن م��دي��ر اجل���ام���ع���ة، وع��م��ي��د 
����س���وؤون ال���ط���الب، ل��ت��ذل��ي��ل ال�����س��ع��اب 
اإل��ى  لف��ت��اً  العلمية،  م�سريتهم  اأم����ام 
اأب�����رز م���ا ح��ق��ق��ه ط����الب ذوي  اأن م���ن 
لهذا  باجلامعة  اخلا�سة  الحتياجات 
ال���ع���ام يف ب��ط��ول��ة الحت�����اد ال��ري��ا���س��ي 
الأول  املركز  هو  ال�سعودية  للجامعات 
على م�ستوى اجلامعات يف بطولة كرة 

التي تواجههم ليبدعوا«،  العقبات  كل 
لفتا اإلى اأن اجلامعة على اأمت ا�ستعداد 
لتقدمي كل ما من �ساأنه دعم وخدمة 
ذوي الح��ت��ي��اج��ات اخل��ا���س��ة، م��ق��دم��اً 
هذا  تنظيم  يف  �ساهم  م��ن  لكل  �سكره 

احلفل.
 ب�����������دوره  ����س���ك���ر م�����دي�����ر م���رك���ز 
اآل  الأ�ستاذ عبداهلل  والإر�ساد  التوجيه 
درمي مدير اجلامعة على رعايته لهذا 
احل��ف��ل، م�����س��ريا اإل���ى اأن ه���دف امل��رك��ز 
م��ن اإق��ام��ة حفل ه��ذا ال��ي��وم ه��و زي��ادة 
وفهم  الإع��اق��ة،  بق�سايا  املجتمع  وع��ي 

العدد 218  |  22 ربيع األول 1439  |  10 ديسمبر 2017

ال��ث��ال��ث يف الرتتيب  ال��ه��دف، وامل��رك��ز 
العام للبطولة.

قدمتها  ب���رام���ج  احل��ف��ل  وت��خ��ل��ل 
اجل��ه��ات امل�����س��ارك��ة، ح��ي��ث ق���دم مركز 
نفذها عدد  فنية  لوحة  الإ���س��رار  روح 
من اأطفال ذوي الحتياجات اخلا�سة، 
وم�������س���ارك���ة ق�����س��م ال���رتب���ي���ة اخل��ا���س��ة 
ب���اجل���ام���ع���ة ب��ع��م��ل ب���ع���ن���وان »اأن�������ريوا 
طريقهم«، حتدث عن ا�ضطراب فرط 
التعامل معه، خا�ضة  الن�ضاط وكيفية 
التعليم، كذلك مت عر�ض  يف جم��الت 
مل  ل�سخ�سيات  وك��ف��اح  جن���اح  ق�س�ض 

حت���ل الإع����اق����ة ب��ي��ن��ه��ا وب����ن ال��ن��ج��اح، 
اإ�سافة الى م�ساركة اإدارة تعليم ع�سري 
�سرح  بعر�ض م�سرحي، مت من خالله 
ط��ري��ق��ة ا����س���ت���خ���دام ل��غ��ة الإ������س�����ارة يف 
ذلك  كرم مدير  الى  اليومية.  احلياة 
الح��ت��ي��اج��ات  ذوي  منتخب  اجل��ام��ع��ة 
اخل���ا����س���ة ل��ت��ح��ق��ي��ق��ه جن���اح���ا م��ب��ه��را 
اجلامعات  بطولة  يف  م�ساركته  خ��الل 
اإلى تكرمي اجلهات  اإ�سافة  ال�سعودية، 
معاليه  ت�سلم  كما  احلفل،  يف  امل�ساركة 
درع�����ا ت���ذك���اري���ا م���ن م���رك���ز ال��ت��وج��ي��ه 

والإر�ساد بهذه املنا�سبة.



أخبار الجامعةأخبار الوطن

»التطوير األكاديمي« تختتم فعاليات
اليوم العالمي للجودة

سارة القحطاني 

اخ��ت��ت��م��ت ج��ام��ع��ة امل��ل��ك خ��ال��د مم��ث��ل��ة يف 
ع���م���ادة ال��ت��ط��وي��ر الأك����ادمي����ي واجل�����ودة 
ف��ع��ال��ي��ات ال���ي���وم ال��ع��امل��ي ل��ل��ج��ودة ال���ذي 
وع�سرين  ل�واحد  كامال   اأ�سبوعا  ا�ستمر 
ورق��ة  ع�سر  خم�سة  فيه  ُق��دم��ت  م�ساركا، 
م��ب��ادرة  وتد�سن  تدريبية،  ودورة  ع��م��ل، 

�ساعة تطوير وعدد من امل�سابقات.
وق���د ب�����داأت ال��ف��ع��ال��ي��ات ب��امل��درج��ات 
ب��ع��ن��وان  ن����دوة علمية  ب��ت��ق��دمي  امل��رك��زي��ة 
»القيادة اليومية« واأدار اجلل�سة الدكتور 
ع��ب��د ال���ع���زي���ز ال���ه���اج���ري ع��م��ي��د ع��م��ادة 
وت�سمن  واجل����ودة،  الأك��ادمي��ي  التطوير 
ال��رن��ام��ج ع���ددا م��ن امل�����س��ارك��ات، الأول���ى 
املنهج  �سوء  يف  امل�ستنري  »القائد  بعنوان 
ال���س��الم��ي وال��ف��ك��ر ال���رتب���وي امل��ع��ا���س��ر« 
ق��دم��ه��ا الأ����س���ت���اذ ال���دك���ت���ور ع��ل��ي ن��ا���س��ر 
اآل ���س��ت��وي، وامل�����س��ارك��ة ال��ث��ان��ي��ة ب��ع��ن��وان 
»ت���ط���ب���ي���ق���ات ق����ي����ادة اجل�������ودة يف ال�����س��ن��ة 
النبوية« قدمها الدكتور عبداهلل من�سور 
اآل ع�����س��ي��د، وامل�����س��ارك��ة ال��ث��ال��ث��ة ب��ع��ن��وان 
قدمها  اجل���ودة«  قيادة  اأم  القيادة  »ج��ودة 

الدكتور فايز عو�ض اآل ظفرة. 

وج�������اءت ف���ع���ال���ي���ات ال����ي����وم ال���ث���اين 
ل���رن���ام���ج اجل�������ودة وال����ق����ي����ادة ال��ف��ع��ال��ة 
اجلل�سة  واأدارت  ال��ع��ل��وم  ك��ل��ي��ة  مب�����س��رح 
وكيلة  م��ل��وذ  اآل  حممد  ح�سة  ال��دك��ت��ورة 
ع���م���ادة ال��ت��ط��وي��ر الأك����ادمي����ي واجل�����ودة 
لكليات البنات، وقد �سمل الرنامج عددا 
»القيادة  بعنوان  الأول���ى  امل�����س��ارك��ات،  م��ن 
قدمتها  الأك���ادمي���ي«  الأداء  يف  وال��ت��م��ي��ز 
الأ����س���ت���اذة ال���دك���ت���ورة: ل��ب��ن��ى ال��ع��ج��م��ي، 
القيادة  »دور  بعنوان  الثانية  وامل�����س��ارك��ة 
قدمتها  اجل���ودة«  حتقيق  يف  الأك��ادمي��ي��ة 
ال���دك���ت���ورة ع��ب��ري حم���ف���وظ، وامل�����س��ارك��ة 
ال��ث��ال��ث��ة ب��ع��ن��وان »ال���ق���ي���ادة وال��ت��خ��ط��ي��ط 
حنان  الدكتورة  قدمتها  ال�سرتاتيجي« 
ي����اق����وت، وامل�������س���ارك���ة الأخ��������رية ب��ع��ن��وان 
قدمتها  امل�ستمر«  والتح�سن  »ال��ق��ي��ادة 

الأ�ستاذة نورة ال�سرحاين.
ذات  ال���ف���ع���ال���ي���ات يف  اأُق����ي����م����ت  ك���م���ا 
مبحايل  والآداب  العلوم  بكلية  التوقيت 
ع�����س��ري، ح��ي��ث ب����داأت ف��ع��ال��ي��ات ال��رن��ام��ج 
ب��ك��ل��م��ة اف��ت��ت��اح��ي��ة ل���ل���دك���ت���ورة  ح��ل��ي��م��ة 
ال���رف���اع���ي واأرب����ع����ة م�������س���ارك���ات، الأول�����ى 
بعنوان  الأمل��ع��ي  عبري  الأ���س��ت��اذة:  قدمتها 
تفعيل  يف  الأك���ادمي���ي���ة  ال���ق���ي���ادات  »دور 

اجل������ودة« وال��ث��ان��ي��ة ق��دم��ت��ه��ا الأ����س���ت���اذة: 
اأحالم معدي بعنوان »القيادة ودوره��ا يف 
قدمتها  الثالثة  وامل�ساركة  العمل«  ج��ودة 
الدكتورة �سيماء �سطارة بعنوان »معا نحو 
الرابعة  وامل�ساركة  الأك��ادمي��ي«،  العتماد 
بعنوان  حممد  م��ن��ال  الأ���س��ت��اذة  قدمتها 
»القيادة يف ال�سالم«، واختتمت الفعاليات 
ع�سري  مب��ح��اي��ل  والآداب  ال��ع��ل��وم  بكلية 
د�سنها  تطوير«  »�ساعة  م��ب��ادرة  بتد�سن 
امل�سرف  ال�سهري  اأح��م��د  الدكتور  �سعادة 

العام على فرع اجلامعة بتهامة. 
 وج������اءت ف��ع��ال��ي��ات ال���ي���وم ال��ث��ال��ث  
ال��ع��ل��وم  ب��ك��ل��ي��ة  ت��دري��ب��ي��ة  دورة  ب��ت��ق��دمي 
»اإدارة  ب��ع��ن��وان  ع�سري  مب��ح��اي��ل  والآداب 
�سعيد  ال��دك��ت��ور  قدمها  اجل����ودة«  �سمان 
����س���ع���د ه�������ادي وك����ي����ل ع����م����ادة ال��ت��ط��وي��ر 

الأكادميي واجلودة .
وان��ت��ه��ت ال��ف��ع��ال��ي��ات ب��ك��ل��ي��ة ال��ع��ل��وم 
برنامج  بتقدمي  عبيدة  ب�����س��راة  والآداب 
���س��م��ل ع������ددا م����ن امل���������س����ارك����ات، الأول������ى 
والتخطيط  ال��ق��ي��ادة  »م���ه���ارات  ب��ع��ن��وان 
اأمرية  الدكتورة  قدمتها  ال�سرتاتيجي« 
الثانية  ال��دي��ن وامل�����س��ارك��ة  ن���ور  ع��ب��داهلل 
ب���ع���ن���وان »اأ����س���ا����س���ي���ات ال���ق���ي���ادة ودوره������ا 

قدمتها  ال�����س��ام��ل��ة«  اجل�����ودة  حت��ق��ي��ق  يف 
ال��دك��ت��ورة م��ي��م��ي ا���س��م��اع��ي��ل، وامل�����س��ارك��ة 
ال��ث��ال��ث��ة ب��ع��ن��وان »ال���ق���ي���ادة وال��ت��ح�����س��ن 
امل�����س��ت��م��ر« ق��دم��ت��ه��ا ال����دك����ت����ورة ���س��ل��م��ى 
الدكتورةغادة  اجلل�سة  واأدارت  الغرابي، 
تقدمي  ال��رن��ام��ج  �سمل  كما  ال�سربيني، 
وكذلك  للطالبات،  وم�سابقات  فعاليات 
اأهمية  ع��ن  للطالبات  م�سرحية  ت��ق��دمي 

اجلودة .      
م����ن ج���ان���ب���ه رف�����ع وك���ي���ل اجل��ام��ع��ة 
ل��ل��ت��ط��وي��ر واجل���������ودة ال����دك����ت����ور م����رزن 
مدير  ملعايل  والتقدير  ال�سكر  ال�سهراين 
الدكتور فالح بن رجاء  الأ�ستاذ  اجلامعة 
ال�����س��ل��م��ي ع��ل��ى دع��م��ه امل�����س��ت��م��ر لأن�����س��ط��ة 
اجلودة والتي من �ساأنها تطوير العملية 

التعليمية باجلامعة.
ك��م��ا ق����دم ���س��ع��ادة ع��م��ي��د ال��ت��ط��وي��ر 
العزيز  الكادميي واجل��ودة الدكتور عبد 
الهاجري، �سكره وتقديره ملعايل الأ�ستاذ 
ال��دك��ت��ور م��دي��ر اجل��ام��ع��ة ع��ل��ى حر�سه 
ودعمه لرامج واأن�سطة العمادة، وكذلك 
ل�سعادة وكيل اجلامعة للتطوير واجلودة 
على متابعته لإجناح هذه الرامج ودعمه 

امل�ستمر لأن�سطة اجلودة بالعمادة .

"التوعية الفكرية " تشارك في 
معرض عن المطبوعات البحثية 

 
�ساركت جامعة امللك خالد، ممثلة بوحدة التوعية الفكرية، الأحد املا�سي يف 
معر�ض توعوي، �سمل امل�ساركات الإعالمية واملطبوعات البحثية، وذلك على 
املكرمة  مكة  اأمري منطقة  ال�سريفن  م�ست�سار خادم احلرمن  هام�ض جائزة 
امللك في�سل لالحتفالت بجامعة  الفي�سل لالعتدال، يف قاعة  الأم��ري خالد 

امللك عبدالعزيز بجدة.
بتقدمي هدية تذكارية لراعي احلفل، م�ست�سار خادم  الوحدة   وت�سرفت 
الأمري  امللكي  ال�سمو  املكرمة �ساحب  اأمري منطقة مكة  ال�سريفن  احلرمن 
خالد الفي�سل بن عبدالعزيز، ولنائب اأمري مكة املكرمة �ساحب ال�سمو امللكي 
الأمري عبداهلل بن بندر، وملحافظ حمافظة جدة �ساحب ال�سمو امللكي الأمري 

م�سعل بن ماجد.
عبدالعزيز،  امللك  جامعة  مدير  معايل  �سرفه  قد  كان  املعر�ض  اأن  يذكر 
والبحث  العليا  للدرا�سات  تبوك  جامعة  ووكيل  بي�سة،  جامعة  مدير  ومعايل 
نايف  بن  الأم��ري حممد  للفروع، ومدير مركز  العلمي، ووكيل جامعة طيبة 

»الشريعة«للرعاية واملنا�سحة، فرع جدة.
بطال لدوري 

األقسام بعلوم 
وآداب محايل

والآداب مبحايل،  العلوم  توج عميد كلية 
اآل قايد ع�سريي، ق�سم  اإبراهيم  الدكتور 
ال�سريعة بكاأ�ض وميداليات دوري الأق�سام 
ل��ك��رة ال��ق��دم، وذل���ك اإث���ر ف���وزه يف امل��ب��اراة 
ال��ن��ه��ائ��ي��ة ع��ل��ى ق�����س��م ال��ري��ا���س��ي��ات2-3، 
بح�سور وكيل الكلية لل�سوؤون الأكادميية 
الن�ضاط  ورائ��د  الزبيدي،  خالد  الأ�ضتاذ 
الدكتور حممد اأبو زهو، وروؤ�ساء الأق�سام، 

ولفيف من طالب اجلامعة .

نادي العلوم بمحايل يقيم
دورة تخصصية  لكفايات المعلمين

اأقام نادي كلية العلوم والآداب مبحايل ع�سري موؤخرا دورة تخ�س�سية لطالب ق�سم اللغة الجنليزية بالكلية بعنوان »ال�ستعداد 
لختبار كفايات املعلمن التخ�س�سي )لغة اجنليزية(« على م�سرح الكلية،  قدمها الدكتور ال�سيد حممد ادم �سقف، ع�سو هيئة 

التدري�ض بق�سم اللغة الجنليزية بالكلية.
وهدفت الدورة اإلى تزويد الطالب باملهارات العلمية والعملية التي ت�ساعد على اجتياز اختبار القدرات يف تدري�ض اللغة 
اإ�سافة لطرق اختيارها، وقام  الجنليزية، وتلقى الطالب يف هذه الدورة معلومات مفيدة عن طرق تدري�ض املهارات الأربع 
الطالب كذلك بحل عينات من اختبار كفاءات اللغة الجنليزية  وتخلل هذه الدورة فرتات راحة قدم فيها للطالب وجبات 

خفيفة،
امل�ستوين  اللغوية على  الكفايات  باأهمية اختبار  ال��دورة رفع م�ستوى وعى الطالب واخلريجن  اأبرز اهداف  وكان من 
ال�سخ�سي واملهني ورفع م�ستوى وعى الطالب باأهمية وكيفية ال�ستعداد املبكر لالختبارات وتزويد الطالب بال�سرتاتيجيات 
والتكتيكات التي ت�ساعدهم على حل ا�سئلة اختبارات الكفايات وكذلك تزويد الطالب باأ�سئلة واأجوبة متنوعة و�ساملة لكل ما 

در�سه الطالب يف منهج اللغة الإجنليزية يف الأعوام ال�سابقة.
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أخبار الجامعة

»علوم الحاسب« تنظم  لقاءا بعنوان
»الدكتوراه.. مالمح تجربة«

نظمت اللجنة الإعالمية ووحدة العالقات 
لقاءا  الآيل  احل��ا���س��ب  ع��ل��وم  بكلية  ال��ع��ام��ة 
اأداره  جتربة(،  مالمح  )الدكتوراه  بعنوان 
�سيوف  ب��ح�����س��ور  �سحبي  ف��را���ض  ال���س��ت��اذ 
الدكتور  الآيل  اللقاء عميد علوم احلا�سب 
والت�سجيل  القبول  وعميد  ط��ريان  نا�سر 
ق�سم  ورئي�ض  القرين  عبداملح�سن  الدكتور 

نظم املعلومات الدكتور حممد ال�سقر. 
اللجنة  ورئي�ض  اللقاء  مدير  واأو�سح 
هذه  اأن  �سحبي  فرا�ض  ال�ستاذ  الإعالمية 
ال��ف��ك��رة ان��ب��ث��ق��ت ك��م��د جل�����س��ور ال��ت��وا���س��ل 
املعريف ما بن املميزين من حملة الدكتوراه 
يف ال��ك��ل��ي��ة وب����ن امل��ع��ي��دي��ن وامل��ح��ا���س��ري��ن 
ال��ذي��ن ي��ق��ف��ون ع��ل��ى م�����س��ارف خ��و���ض ه��ذه 

التجربة.
ال��دك��ت��وراه  »مرحلة   ق��ائ��ال  واأ����س���اف 
متثل  وتفا�سيلها  وم�ساعبها  ب��ت��ج��ارب��ه��ا 
امل��رح��ل��ة الأه����م يف ح��ي��اة ك��ل اأك���ادمي���ي، ول 
���س��ك اأن احل���دي���ث ع���ن اأب�����رز م��الم��ح ه��ذه 
التجربة ونقل خراتها ميثل قيمة حتفيز 
واإذكاء جلذوة الطموح ملن �سي�سري على هذا 
ال��ط��ري��ق وك��م��ا ي��ق��ال ي�ستدل ع��ل��ى ال���درب 

ممن �سار عليه من قبل.
ول����ع����ل ت����ع����دد امل������دار�������ض واخ����ت����الف 
اآف��اق��ا  اأك�����س��ب��ه  ال��ل��ق��اء  ل�سيوف  املنهجيات 
للتجارب غنى معرفيا  رحبة وهو ما جعل 
اأكرث؛ فالدكتور حممد ال�سقر ح�سل على 
والدكتور  املتحدة،  الوليات  الدكتوراه من 
نا�سر طريان من بريطانيا بينما الدكتور 

القرين ح�سل عليها من اأ�سرتاليا.
رحلتهم  ع��ن  اللقاء  �سيوف  وحت���دث 
و�سرودا   التخ�س�سية  وم�ساراتهم  العلمية 
م��وا���س��ي��ع ر���س��ال��ت��ه��م و م���ا ���س��اح��ب��ه��ا من 
ظروف و �سعوبات، واأتفق اجلميع اأن ال�سنة 
الدكتوراه متثل هاج�سا  الأول��ى يف مرحلة 
موؤرقا خا�سة فيما يتعلق باختيار مو�سوع 
ال���روؤى  ت��ت��اأرج��ح  حيث  البحثية،  ال��ر���س��ال��ة 
ينبغي  النهاية  يف  ولكن  املوا�سيع؛  وتتعدد 
املنا�سب  الدرا�سي  امل�سرف  اأن اختيار  اإدراك 
واهتمامه مبو�سوع الر�سالة مهم يف ذلك .

وق�������س���م ال���ل���ق���اء اإل������ى ع�����دة حم�����اور، 
باحلديث  ال�سقر  حممد  الدكتور  ا�ستهله 
للبلد  الدارجة  الثقافة  معرفة  اأهمية  عن 
التفا�سيل  �ستدر�ض فيه كون معرفة  الذي 
احلياتية اليومية وفهم القوانن والأنظمة 
ن�سح  التي  الدرا�سة  كثريا  �سي�سهل  العامة 

املاج�ستري  مرحلة  يف  ال��رتك��ي��ز  ي��ك��ون  ب���اأن 
م��ن��ه��ا يف اجل���ان���ب ال��ت��ط��ب��ي��ق��ي اأك�����رث من 
التطبيقية  الفراغات  مل��لء  وذل��ك  النظري 
بعد مرحلة البكالوريو�ض. كما حتدث عن 
وجه  على  اأمريكا  يف  الدكتوراه  مرحلة  اأن 

هذه  واأول  ح���دة،  على  مرحلة  ك��ل  اأه����داف 
مرحلة  ث��م  "الكور�سات"  مرحلة  امل��راح��ل 
الختبار ال�سامل الذي يجب احلر�ض على 
اأن تكون الإجابات عليه ذات طابع فل�سفي، 

واخريا مرحلة اختيار املو�سوع .

انها  على  لها  ينظر  اأن  ينبغي  ل  التحديد 
�سي�سكل  ذل���ك  لأن  ف��ق��ط  واح�����دة  م��رح��ل��ة 
ل��ه��ا على  ال��ن��ظ��ر  ب��ل ينبغي  ن��ف�����س��ي��اً،  ع��ب��ئ��اً 
دائ��م��اً  الرتكيز  واأن  خمتلفة  م��راح��ل  اأن��ه��ا 
يجب اأن يكون من�سباً يف التعامل و حتقيق 

وعن اختيار امل�سرف الدرا�سي يقول 
ال�����س��ق��ر: ط����الب ال���دك���ت���وراه غ��ال��ب��ا ما 
لديه  من  الأول  نوعن:  اإل��ى  ينق�سمون 
التحفيز الذاتي وال�سغف والدافع القوي 
خمتلف  مع  التعامل  ميكنه  النوع  وه��ذا 
امل�سرفن. اأما النوع الثاين والذي ميثل 
عك�ض النوع الأول متاماً فيجب اأن ي�سع 
على  يتابعه  م�سرف  اختيار  اعتباراته  يف 
خمتلفة  مهام  ويعطيه  ويوجهه  ال���دوام 
حتى يبقيه يف دائرة العمل با�ستمرار مبا 

ميكنه من الهدف. 
ال���دك���ت���ور ع��ب��دامل��ح�����س��ن ال��ق��رين 
ب����دوره حت���دث ع��ن ���س��دم��ة ال��ب��داي��ات 
يف  ال�سعودين  ن��درة  ظ��ل  يف  خ�سو�سا 
ل  اأن��ه  وع��ن   )2005( اآن���ذاك  اأ�سرتاليا 
والن�سائح  ل��ل��روؤى  الأ���س��ت�����س��الم  يجب 
ل  وال��ت��ي  ب��ه،  املحيطن  م��ن  املحبطة 
اأق��وال واأف��ك��ار منطقية بل  اإل��ى  ت�ستند 
هي بالغالب مغلفة بالتبعية ومع فكرة 
بذلك  وا�ستدل  �سقرا«،  يا  اخليل  »م��ع 
من واقع جتربته ال�سخ�سية، حيث كان 
املاج�ستري  م��رح��ل��ة  ب��داي��ة  اجل��م��ي��ع يف 
ي����ح����ذره م����ن ج���ام���ع���ة م���ل���ب���ورن وع���ن 
تعقيدها واأثبتت اليام عك�ض ذلك واأن 
اجل��ام��ع��ات امل��م��ي��زة دائ��م��ا م��ا متنحك 
ب��ي��ئ��ة حت��ف��ي��زي��ة اأف�����س��ل وجم��م��وع��ات 
اإيجابا  اأكرث متكنا مما ينعك�ض  بحثية 

على جتربتك الدرا�سية.
كما نوه اإلى اأن مرا�سلة امل�سرفن 
اأ�سحاب  م��ع  والتوا�سل  املتخ�س�سن 
الأبحاث املتميزة يف جمال بحثي معن 
ت�ستطيع  خاللها  م��ن  مفاتيح  يعطي 
املجال وا�ستدل بذلك  اأب��واب هذه  فتح 
اأي�سا باحلديث عن جتربة مرا�سالته 

اأثناء البحث عن قبول دكتوراه.
وحت����������دث ع������ن خ����ط����ر ال���������س����ور 
ال��ن��م��ط��ي��ة والأح����ك����ام امل�����س��ب��ق��ة وك��ي��ف 
ع��الق��ت��ك  يف  ���س��ل��ب��ا  ت����وؤث����ر  اأن  مي���ك���ن 
يجب  املواقف  واأن  الدرا�سي  مب�سرفك 
والنظرة  الواقع  على  اعتمادا  تبنى  اأن 
ال�سخ�سية  الإيجابية ل على التجارب 
اأن تكون ظروفها  لغريك والتي ميكن 
ك��ل��ي��ا ع��ن ع��وام��ل  وع��وام��ل��ه��ا خمتلفة 

جتربتك ال�سخ�سية. 
ال��دك��ت��ور نا�سر ط���ريان فقد  اأم���ا 
ذك���ر يف ���س��ي��اق ح��دي��ث��ه اأه��م��ي��ة ت��زاي��د 

ح��م��ل��ة ال���دك���ت���وراه م���ن ال�����س��ع��ودي��ن؛ 
الهم احلقيقي  لأنهم هم من �سيحمل 
ل��ت��ط��وي��ر ال��ك��ل��ي��ة خ��ا���س��ة واجل��ام��ع��ة 
يحدد  اأن  معيد  اأي  ون�سح  ع��ام،  بوجه 
الدقيق  وتخ�س�سه  البحثي  اهتمامه 
يعزز  اأن  ي�ستطيع  حتى  ال��ب��داي��ة  منذ 
باأخذ مواد تخ�س�سية يف مرحلة  ذلك 
امل��اج�����س��ت��ري ق��ب��ل ال�������س���روع يف م��رح��ل��ة 
الأه�������داف  حت���دي���د  لأن  ال����دك����ت����وراه، 
ب��و���س��وح م��ن��ذ ال��ب��داي��ة م���ن ���س��اأن��ه اأن 
اأ�سمى واأن يوفر كثرياً  يخلق جناحات 

من الوقت واجلهد.
ك��م��ا حت���دث ال��دك��ت��ور ن��ا���س��ر عن 
احلا�سب  ف��روع  يف  الريا�سيات  اأهمية 
امل���ع���ادل���ة  مت���ث���ل  اأن����ه����ا  وك����ي����ف  الآيل 
ال�سحرية يف عامل الأبحاث احلا�سوبية 
اأف�سل  تبحث عن  التي  واخلوارزميات 
احللول مل�ساكل متعددة يف عامل اليوم.

���س��رورة ك�سب  اأي�سا عن  وحت��دث 
ث���ق���ة امل�������س���رف ال����درا�����س����ي يف ب���داي���ات 
بتجربته  م�ست�سهدا  الدكتوراه  مرحلة 
عام  اإط���ار  بو�سع  ق��ام  ث��م  ال�سخ�سية، 
مل���رح���ل���ة ال����دك����ت����وراه ح�����س��ب ت�����س��وره 
دار  ال��ذي  ذل��ك من احلديث  م�ستلهما 

يف هذا اللقاء.
ال��ل��ق��اء  ����س���ي���وف  اأن����ه����ى  اأن  ب���ع���د 
احل���دي���ث ع���ن جت��رب��ت��ه��م ف��ت��ح م��دي��ر 
من  ال�سئلة  ل�ستقبال  امل��ج��ال  اللقاء 
الإط��ار  ح��ول  نقا�ض  ودار  احلا�سرين، 
العام للقاء حيث طرحت عدة ت�ساوؤلت 
من الأ�ستاذ في�سل املنجحي، وال�ستاذ 
ع����ادل ال��ق��ح��ط��اين والأ����س���ت���اذ ي��و���س��ف 

الهيزعي، مما خلق اآفاقا للحوار.
ويف نهاية اللقاء مت تكرمي عميد 
ال��دك��ت��ور  ك��ل��ي��ة ع��ل��وم احل��ا���س��ب الآيل 
ن���ا����س���ر ط������ريان ب������درع ك����ب����ادرة ���س��ك��ر 
وع����رف����ان ع��ل��ى ك���ل ال���ن���ج���اح���ات ال��ت��ي 
ع��م��ادت��ه،  ف���رتة  اأث���ن���اء  للكلية  حققها 
واأه��م��ه��ا حتقيق الع��ت��م��اد الأك��ادمي��ي 
ال���ع���امل���ي و����س���ن���ع���ه ل��ت��م��ي��ز ال���ك���ل���ي���ة يف 
جم��الت الع��ت��م��ادات الأك��ادمي��ي��ة على 
م�����س��ت��وى اجل���ام���ع���ة، ب���الإ����س���اف���ة اإل���ى 
�ساهدة  �ستظل  التي  الأخ��رى  اإجنازاته 
بعد مغادرته  على متيز مرحلته حتى 
اإلى الريا�ض على �سوء اختياره كع�سو 

بهيئة التقومي والعتماد الأكادميي.

»اجتياز كفايات« و »التسوق اإللكتروني«
دورتان بعلوم محايل

»ال�ستعداد  الريا�سيات  بعنوان  ق�سم  العليا من  امل�ستويات  دورة تخ�س�سية لطالب  والآداب مبحايل  العلوم  كلية  نادي  نظم 
لختبار كفايات املعلمن التخ�س�سي )ريا�سيات («،  قدمها  ع�سوا هيئة التدري�ض بق�سم الريا�سات، الدكتور اإبراهيم ح�سني 
اإبراهيم، والدكتور  يا�سر عبد املنعم امل�سطاوي؛ وهدفت الدورة التي ا�ستمرت نحو ثالث �ساعات، اإلى تزويد الطالب باملهارات 

العلمية والعملية التي ت�ساعد على اجتياز اختبار القدرات يف تدري�ض الريا�سيات.
اللكرتوين«  »الت�سوق  املعلومات  بعنوان  ق�سم نظم  دورة تخ�س�سية لطالب  والآداب مبحايل،  العلوم  كلية  نادي  ونظم 
اإ�سماعيل  اأحمد  اأحمد عمر  اأن�سر منري �ساه )باللغة الإجنليزية(، والدكتور  قدمها ع�سوا هيئة التدري�ض بالق�سم، الدكتور 
الإلكرتونية  التحتية  والبنية  ال�سعودية،  العربية  اململكة  يف  الإل��ك��رتوين  الت�سوق  على  ال��دورة  حم��اور  ورك��زت  )بالعربية(. 
الدورة  البيع، وقد لقت  وبيان اخلداع يف عملية اخل�سم وكيفية عملية  الإلكرتوين،  الت�سوق  لالأعمال، وخماطر وم�ساوئ 

قبول من احلا�سرين.
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كليات البناتأخبار الوطن

دورة تدريبية في الفنون الصحافية 
بكلية التربية

هنادي الشهراني 
نفذت كلية الرتبية للبنات ممثلة يف مكتب العالقات العامة والإع��الم وبالتعاون مع 

املركز الإعالمي بجامعة امللك خالد دورة تدريبية يف "الفنون ال�سحافية"
قدمتها م�سوؤولة املركز الإعالمي باجلامعة الأ�ستاذة �سارة القحطاين، وا�ستهدفت 

عدداً من مندوبات اآفاق واملن�سقات الإعالميات بالكلية. 
املواد  اأن��واع  اأهمها  رئي�سية  اإل��ى عدة حم��اور  ال��دورة  القحطاين خالل  وتطرقت 
ال�ستطالع،  امل�سور،  التحقيق  التحقيق،  التقرير،  "اخلر،  يف  املتمثلة  ال�سحافية 
احلوار"  والفرق بن كل نوع والآخر، وكيفية �سياغتها و حتقيق املقومات التحريرية 
و�سوح  واأهمية  ال�سحفي،  واخل��ر  التقرير  بن  الفرق  اأو�سحت  كما  منها.  ن��وع  لكل 
اخلر وم�سدره وتوقيته وموقعه وتفا�سيله وكيفية اللتزام باملو�سوعية وال�سخامة 

واجلدة واحلداثة واملوثوقية. 
التوا�سل  ودع��م  امل�ستمر  للتطوير  الرتبية  كلية  �سعي  �سمن  ال��دورة  هذه  وتاأتي 
بن الكليات، كما هدفت اإلى تاأهيل طالبات ومندوبات اآفاق لالإنتاج الإعالمي، وتعزيز 

وتنمية قدراتهن ومهاراتهن الكتابية.

التثقيف بحقوق المعاق
في يومه العالمي

هنادي الشهراني
العاملي لالإعاقة  اليوم  الرتبية اخلا�سة يف  بق�سم  للبنات ممثلة  الرتبية  كلية  �ساركت 
بالتعاون مع مركز منو الطفل بخمي�ض م�سيط،  هدفت امل�ساركة اإلى زيادة الوعي لدى 
املجتمع بحقوق املعوقن ، ومتتع الأ�سخا�ض ذوي الإعاقة بحقوقهم الكاملة كاأ�سخا�ض 

اأ�سوياء، واأعد املركز برناجماً مكثفاً يف اليوم العاملي لالإعاقة.
 واأو�سحت مديرة املركز اأن م�ساركة الكلية يف هذه الفعالية العاملية تاأتي يف اإطار 
الإن�سانية  كاهل  على  امللقاة  اجلماعية  امل�سوؤولية  على  والتاأكيد  الفئة  بهذه  الهتمام 
اخلا�سة  الحتياجات  ذوي  برامج  دعم  اإل��ى  والأهلية  احلكومية  اجلهات  ودع��ت  كافة، 

والوقوف بجانبهم والعمل على دجمهم مع اأفراد املجتمع مع كافة احتياجاتهم.  
ومت التطرق خالل الفعالية اإلى دور الأخ�سائية الجتماعية والنف�سية يف اإر�ساد 
والدي الأطفال ذوي الحتياجات اخلا�سة، ودور الأم يف تثقيف الطفل من التحر�ض 
النقاط  باأهم  الأطفال  لأمهات  وتوجيهات  تعليمات  اإعطاء  وذلك من خالل  اجلن�ضي 
التي يجب معرفتها يف تثقيف اأطفالهم جن�سياً واأهمية تدريبهم على قانون احلماية 
�سد التحر�ض اجلن�سي، بعد ذلك �ساركت رئي�سة ق�سم الرتبية اخلا�سة بالكلية بكلمة 
توعوية عن العالقة بن اأولياء الأمور ذوي الإعاقة والأخ�سائين الرتبوين وو�سحت 

حقوق الأطفال ذوي الإعاقة يف ال�سعودية

50 فائزة في ختام فعاليات
األولمبياد الثقافي

باجلامعة  الطالبات  ل�سوؤون  العمادة  بوكالة  ممثلة  الطالب  ���س��وؤون  عمادة  اختتمت 
الأوملبياد الثقايف يف ن�سخته الرابعة والذي ا�ستمل يف مناف�ساته على �سبعة ع�سر جمال  
منها: "القراآن الكرمي، ال�سنة النبوية، اأعذب تالوة، ال�سرية النبوية، الإلقاء ال�سعري 
الف�سيح، امل�سابقة الثقافية، ا�سرح، امل�ساجلة ال�سعرية، ال�سعر النبطي "، اختتمت بفوز 
50 طالبة يف عدد من املجالت بعد  تناف�ض نحو 262 طالب ولأهمية ح�سول امل�ساركات 
على املركز امل�ستحق وحتقيق املعايري الالزمة يف كل جمال فقد و�سعت اللجنة املنظمة 

حمكمات من ذوي الخت�سا�ض والهتمام يف كل جمال وبلغ عددهن 11 حمكمة. 
من جهتها، قالت وكيلة العمادة ل�سوؤون الطالبات الدكتورة حنان القا�سي" نقدم 
جزيل ال�سكر وعظيم المتنان ملعايل مدير اجلامعة واإلى وكيله الدكتور �سعد دعجم 
جميع  لإجن��اح  الدائم  وحر�سهم  واإ�سرافهم  لدعمهم  الطالبية  ال�سوؤون  عميد  واإل��ى 

التي تنمي الرثاء الديني واملعريف والثقايف واملهاري لدى طالب  املنا�سط والفعاليات 
وطالبات اجلامعة، ومنها اإقامة الأوملبياد الثقايف الرابع والذي يدل �سداه الكبري على 
باإعداد جيدة"، متمنيه  جناحه وو�سوله جلميع الطلبة يف اجلامعة وم�ساركتهم فيه 

ا�ستمرار م�سرية العطاء والتميز يف عمادة ووكالة العمادة والتوفيق وال�سداد للجميع.
و�سهد احلفل ح�سور عدد كبري من من�سوبات اجلامعة، تراأ�ض احل�سور م�ساعدة 
اأبو  خلود  الدكتورة  الطالبات  ل�سطر  والأكادميية  التعليمية  لل�سوؤون  اجلامعة  وكيل 
البنات ووكيالتهم  كليات  امل�ساندة وعميدات  العمادات  ملحه وعدد كبري من وكيالت 
الطالبات من جميع  الأن�سطة وعدد كبري من  الأق�سام واملحكمات ورائ��دات  ورئي�سات 
الكليات بجامعة امللك خالد، وانتهى احلفل بتكرمي املحكمات ثم تكرمي كل الطالبات 
امل�ساركات يف الأوملبياد ب�سهادات �سكر ثم الإعالن عن اأ�سماء الطالبات الفائزات باملركز 

الثالث يف كل جمال تناف�سي
كلية  الأوملبياد  وراي��ة  الأول  املركز  الفائزة حيث ح�سلت على  الكليات  تكرمي  ثم 
م�سيط،  بخمي�ض  والآداب  العلوم  كلية  ال��ث��اين:  امل��رك��ز  على  وح�سلت  باأبها،  الرتبية 
الطالبات  ل��درا���س��ة  اجل��ام��ع��ي  ب��امل��رك��ز  ال�سيدلة  كلية  ال��ث��ال��ث:  امل��رك��ز  على  وح�سلت 

بال�سامر.

مجتمع أبها يفعل اليوم العالمي
لمحو األمية

ليلى الشمراني
بالكلية  املجتمع  خدمة  وب��رام��ج  اأن�سطة  تفعيل  اإط���ار  يف  باأبها  املجتمع  كلية  نظمت 
فعالية )اليوم العلمي ملحو الأمية( يف املركز اخلام�ض لتعليم الكبريات باأبها، وا�ستملت 
الفعالية على عر�ض تقدميي ت�سمن بع�ض النماذج ملن اأكملن تعليمهن يف �سن متاأخرة 
واأثبنت جناحهن يف ميادين عدة، ثم ق�سيدة �سعرية حول اأهمية التعليم، تلتها فقرات 
م�سابقات يف القراآن الكرمي وال�سرية النبوية وتركيب بع�ض الكلمات واجلمل وعدد من 
التعليقات،  لوحة  الدار�سات يف  قبل  وتعليقات حرة من  اآراء  وكتابة  امل�سائل احل�سابية 
وهدفت الزيارة اإلى اإلقاء ال�سوء على اأهمية التعليم وعدم ربطه ب�سن معينة وت�سجيع 

الدار�سات على ال�ستمرار واإكمال م�سريتهن التعليمية. 

االحتفاء بـ 55 طفل
من ذوي االحتياجات الخاصة

ليلى الشمراني 
جمعية  يف  وذل��ك  امل��ع��اق،  للطفل  العاملي  ال��ي��وم  فعالية  باأبها  املجتمع  كلية  نظمت 
طفال املعوقن بع�سري بح�سور م�سوؤولة العالقات العامة باجلمعية و55 طفال،  الأ
اخل��ارج��ي  للمجتمع  الكلية  تقدمها  ال��ت��ي  املجتمع  خ��دم��ة  اأن�����س��ط��ة  �سمن  وذل���ك 
وا�ستملت الفعالية على عر�ض تقدميي مت من خالله التعرف على اأطفال اجلمعية 
تال  طفل،  كل  حالة  مع  تتنا�سب  التي  احلركية  امل�سابقات  بع�ض  على  ا�ستملت  كما 
ذلك عر�ض عدة اأنا�سيد �سارك فيها الأطفال، واختتمت الفعالية بفقرات ترفيهية 
لأطفال اجلمعية وتهدف مثل هذه الفعاليات لدمج الأطفال من ذوي الحتياجات 
اخلا�سة باملجتمع اخلارجي، والإميان بقدراتهم وتعزيزها من خالل بع�ض الرامج 

املقدمة يف هذا ال�ساأن

دورة »الحوار الفعال« بكلية الشريعة
فاطمة سعيد عمير

الطالبات(،  )�سطر  ال��دي��ن  واأ���س��ول  ال�سريعة  بكلية  واأ���س��ول��ه  الفقه  ع�سو  قدمت 
الدكتورة هند �سعد القحطاين، دورة بعنوان )احلوار الفعال( ا�ستهدفت اخلريجات 
واملتوقع تخرجهن بالكلية لهذا العام، بح�سور عدد كبري من الطالبات اخلريجات 
وجانب من اأع�ساء هيئة التدري�ض، وحتدثت الدكتورة القحطاين خالل هذه الدورة 
عن مفهوم احلوار، واأهدافه، واأهميته، وكيفية احلوار الفعال، ومقوماته بالإ�سافة 

من  الفاعلة  وامل�ساركة  الإل��ق��اء  بوا�سطة  ال���دورة  ونفذت  الفعال،  احل��وار  اآداب  اإل��ى 
الطالبات، وعرو�ض اإلكرتونية داعمة ومو�سحة وقد ا�ستفاد من الدورة 1٩ طالبة، 

وثالثة  اأع�ساء هيئة تدري�ض.

فعاليتان في كلية الشريعة  
 فاطمة سعيد عمير

اآب��اء،  بزيارة لأطفال جمعية  الدين  واأ�سول  ال�سريعة  بكلية  الأم��ل  قناديل  ن��ادي  نظم 
بهدف اإ�سعارهم بحب املجتمع لهم واهتمامهم بهم من منطلق "مثل

ثالث  خ��الل  الواحد"،  اجل�سد  مثل  وتعاطفهم  وتراحمهم  توادهم  يف  املوؤمنن 
�ساعات م�ست بن األعاب تدريبية لت�سيط العقل واألعاب تعليمية بن م�سائل احل�ساب 
ومراجعة بع�ض معلومات ال�سالة واأهميتها وتقدمي الهدايا، ا�ستفاد من هذه الزيارة 

30 طفل وطفلة باجلمعية.
وعلى �سعيد اآخر، اأقام نادي التطوعي بوكالة العمادة ل�سوؤون الطالبات بتعاون مع 
نادي قناديل الأمل بكلية ال�سريعة واأ�سول الدين مبادرة بعنوان "يد العطاء" للكبريات 
اأوا�سر  وتعزيز  بالكلية،  اأهميتهن  مدى  وبيان  اإ�سعادهن،  بهدف  باجلامعة،  املوظفات 
بالأمثال  خا�سة  م�ساجلة  يف  وم�ساركتهن  بدورهن  التعريف  املبادرة  و�سملت  الأخ��وة، 
القدمية. ويف ختام الفعالية وجهت عدد من اأع�ساء هيئة التدري�ض وم�سرفاتها كلمات 
�سكر وثناء على روح التعاون والوفاء التي حتلن بها، وذكر بع�ض مواقفهن امل�سرفة، 

كما قدمت لهن �سهادات �سكر وعرفان جلهودهم.

 تدريب 45 طالبة على التصميم
عائشة الشهري

نظمت كلية املجتمع بخمي�ض م�سيط �سطر الطالبات وبرعاية من عمادة �سوؤون الطالب 
اأمل  الدكتورة  الكلية  وبتوجيه من م�ساعدة عميد  الطالبات،  ل�سوؤون  العمادة  ووكالة 
ح�ضني ال م�ضيط وباإ�ضراف رائدة الن�ضاط الدكتورة ر�ضا عبد الفتاح وتنظيم الأ�ضتاذة 
حنان ع�سريي، ور�سة عمل بعنوان "كيفية ت�سميم الإعالنات" بح�سور 45 طالبة من 

خمتلف الأق�سام العلمية بالكلية. 
األقت  حيث  اإبراهيم،  اإح�سان  الدكتورة  بالكلية  امل�سارك  الأ�ستاذ  الور�سة  قدمت 
ال�سوء على عدة عنا�سر بداأتها مبقدمة عن ت�سميم الإعالنات ثم درا�سة خا�سة يف 
كاملة  ودرا���س��ة  الإعالنية  اللوحات  ت�سميم  كيفية  اإل��ى  بالإ�سافة  والإع���الن  الدعاية 
عن الرول اأب واأنواعه وكيفية ت�سميمه، واختتمت الور�سة بعر�ض �سور مو�سحة عن 

الإعالنات اجلاهزة. 

مجتمع خميس تنظم دورة
عن الذكاء الوجداني

عائشة الشهري
�سوؤون  عمادة  من  وبرعاية  الطالبات"  "�سطر  م�سيط  بخمي�ض  املجتمع  كلية  اأقامت 
الطالب ووكالة العمادة ل�سوؤون الطالبات وبتوجيه من م�ساعدة عميد الكلية الدكتورة 
اأمل ح�ضني اآل م�ضيط وباإ�ضراف رائدة الن�ضاط الدكتورة ر�ضا عبد الفتاح، دورة بعنوان 
ومع  نف�سه  مع  الإيجابي  التعامل  على  امل��رء  بقدرة  للتعريف  الوجداين"  "الذكاء 
من  طالبة   40 الدورة   وا�ستهدفت  اخل��ويل،  علي  اأم��رية  الدكتورة  قدمتها  الآخ��ري��ن 
خمتلف الأق�سام العلمية بالكلية. واأو�سحت اخلويل خاللها  معنى التعامل الإيجابي 
الذكاء  نظرية  اإل��ى  والتطرق  ال��ذك��اء،  ب��اأن��واع  والتعريف  تعزيزه،  وكيفية  النف�ض  مع 
ال�سلوك  ال��وج��داين ومن��وذج   الذكاء  اأبعاد  ال��ى  بالإ�سافة  ال��وج��داين، نظرية جاردنر 
الب�سر مرجعها  اإجن��ازات  اأن  الى  البحوث ت�سري  باأن80 %  من  الذكي. وك�سفت اخلويل 
اأي�سا  ي��وؤي��ده  ما  وه��ذا  التحليلي،  ال��ذك��اء  بينما20 %  منها مرجعها  ال��وج��داين  ال��ذك��اء 
ال��دورة مت عر�ض بع�ض  امل��ج��الت. ويفيِ ختام  واإجنازاتهم يف خمتلف  املبدعن  جت��ارب 

الأمثلة الدالة على الذكاء الوجداين من واقع احلياة.
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متابعات

مدير الجامعة يكرم متميزي
الدورة الخامسة لجائزة التميز

عبدالعزيز رديف

امل��ل��ك خالد  ب��رع��اي��ة م��ع��ايل م��دي��ر جامعة 
الأ�ستاذ الدكتور فالح بن رجاء اهلل ال�سلمي 
واجل��ودة  للتطوير  اجلامعة  وكالة  نظمت 
التميز  املا�سي حفل جوائز  الأربعاء  �سباح 
املتميزين من  يف دورت��ه اخلام�سة، لتكرمي 
م��ن�����س��وب��ي وط����الب وط��ال��ب��ات اجل��ام��ع��ة يف 
 ،)1438/1437( ال�����س��اب��ق  اجل��ام��ع��ي  ال��ع��ام 
املدينة  املركزية يف  املدرجات  وذل��ك مببنى 

اجلامعية باأبها .
بتكرمي  �سعادته  ال�سلمي  اأب��دى  حيث 
ب��اخ��ت��الف جم��الت��ه��م،  اجل��ام��ع��ة  متميزي 
م���وؤك���دا ع��ل��ى اأه��م��ي��ة اجل���ائ���زة يف ب���ث روح 
وط��الب  من�سوبي  ب��ن  ال�سريف  التناف�ض 
والن�سائي  ال��رج��ايل  ال�سقن  يف  اجل��ام��ع��ة 
يف اجل��وان��ب الأك��ادمي��ي��ة والإداري�������ة، وف��ق 

معايري التطوير واجلودة.
واأك�������د م���ع���ايل امل����دي����ر ب������اأن اجل���ائ���زة 
���س��ت��ح��ق��ق يف ال�����س��ن��وات ال���ق���ادم���ة ت��ط��وي��را 
ملمو�سا يف خمتلف جمالتها، لفتا اإلى اأنه 

�سيتم اإ�سافة بع�ض الفروع ذات الأهمية يف 
اجلائزة، خم�س�سا جمالت البحث العلمي 
والباحثن  والأق�سام  الكليات  على م�ستوى 
اجلامعة،  اإدارات  خمتلف  م��ن  والباحثات 
وقال »اأهنئ الزمالء والزميالت الفائزين 
يف ال��دورة اخلام�سة، واأدع��و باقي من�سوبي 
على  للمناف�سة  اجلامعة  وطالبات  وطالب 

لقب اجلائزة يف املراحل القادمة«.
الرئي�سية  وقدم خال�ض �سكره للجنة 
واجل��ودة  التطوير  بوكالة  التميز  جلوائز 
وك��ل م��ن �ساهم يف اإخ���راج ه��ذا احلفل من 
ال��ك��ل��ي��ات والق�����س��ام م��ق��درا ل��ه��م جهودهم 
املا�سية م��ن خالل  ال��ف��رتة  ب��ذل��وه يف  فيما 
لإظ��ه��ار  ال��ذات��ي��ة  وال�سري  الأع��م��ال  حتكيم 

املتميزين باجلامعة وتكرميهم.
للتطوير  اجلامعة  وكيل  اأك��د  ب���دورة 
واجلودة الدكتور مرزن ال�سهراين اأن هناك 
ال��ت��ي ت�سعى اجلامعة  الأه����داف  ع���ددا م��ن 
جوائزها،  اإط���الق  وراء  م��ن  حتقيقها  اإل���ى 
على  اجلامعة  من�سوبي  ح��ث  اأب��رزه��ا  وم��ن 
التناف�ض الإيجابي املحمود من اأجل الإبداع 

اجلامعي )رج��ال( والتي كانت من ن�سيب 
العلوم  بكلية  امل�����س��ارك  الريا�سيات  اأ���س��ت��اذ 
اجل��ام��ع��ة يف حم��اي��ل ع�سري  ب��ف��رع  والآداب 

الدكتور حممد املزاح. 
اأ�ستاذ  حققت  الن�سائي  اجل��ان��ب  ويف   
العلوم  بكلية  امل�سارك  الع�سوية  الكيمياء 
ب��اأب��ه��ا ال��دك��ت��ورة م�����س��ت��ورة اإدري�������ض امل��رك��ز 
اأ���س��ت��اذ  ال��ث��اين  امل��رك��ز  حققت  فيما  الأول، 
العلوم  بكلية  وال��ت��ق��ومي  القيا�ض  م�ساعد 
ميمي  ال���دك���ت���ورة  ع��ب��ي��دة  ����س���راة  والآداب 

ال�سيد.
للطالب  املتميز  الطالب  جم��ال  ويف 
ح�سل طالب كلية الطب حممد القحطاين 
املركز  على  ح�سل  فيما  الأول،  املركز  على 
ال��ث��اين ط��ال��ب ك��ل��ي��ة ط��ب الأ���س��ن��ان اأح��م��د 
القي�سي، وجاء يف املركز الثالث طالب كلية 
ال�سريعة واأ�سول الدين علي ال�سهري. اأما 
يف �سطر الطالبات فقد ح�سلت طالبة كلية 
الأول،  امل��رك��ز  على  ع�سريي  اأ���س��واق  الطب 
ويف املركز الثاين طالبة كلية طب الأ�سنان 
كلية  طالبة  حققت  كما  ال�سهري،  اأ���س��م��اء 

���س��وزان  م�سيط  بخمي�ض  والآداب  ال��ع��ل��وم 
القحطاين املركز الثالث.

املتميز )رج���ال(،  امل��وظ��ف  ويف جم��ال 
التدريب  ق�سم  رئي�ض  الأول  املركز  يف  ج��اء 
ب��ع��م��ادة ����س���وؤون اأع�������س���اء ه��ي��ئ��ة ال��ت��دري�����ض 
وامل���وظ���ف���ن الأ����س���ت���اذ حم��م��د ال�����س��ري��ع��ي، 
حترير  رئ��ي�����ض  م�ساعد  ال��ث��اين  امل��رك��ز  ويف 
الإدارية الأ�ستاذ  لل�سوؤون  »اآف��اق«  �سحيفة 
ح�����س��ن ع���واج���ي، اأم����ا امل��رك��ز ال��ث��ال��ث فكان 
التطوير  ع��م��ادة  اإدارة  ن�سيب مدير  م��ن 
الأك����ادمي����ي واجل���ودة الأ����س���ت���اذ اإ���س��م��اع��ي��ل 

القحطاين.
ويف جم���ال امل��وظ��ف امل��ت��م��ي��ز )ن�����س��اء( 
كلية  م��وظ��ف��ة  الأول  امل��رك��ز  ع��ل��ى  ح�سلت 
الأ���س��ت��اذة  م�سيط  خمي�ض  والآداب  ال��ع��ل��وم 
ع��ائ�����س��ة الأ����س���م���ري، وامل���رك���ز ال��ث��اين فنية 
ب��اأب��ه��ا الأ���س��ت��اذة  ال��ع��ل��وم  امل��خ��ت��رات بكلية 
ف��وزي��ة ال�����س��ه��ري، وامل���رك���ز ال��ث��ال��ث مل��دي��رة 
اإدارة مكتب م�ساعدة وكيل اجلامعة لكليات 

البنات الأ�ستاذة قمر ع�سريي.
رج��ال(،  )اأف����راد،  املجتمع  خدمة  ويف 

بينما  والثاين،  الأول  املركز  جائزة  حجبت 
ح�سل وكيل كلية املجتمع بخمي�ض م�سيط 
اأ�ستاذ الآثار امل�ساعد بكلية املجتمع خمي�ض 
املركز  على  امل���رزوق  علي  ال��دك��ت��ور  م�سيط 

الثالث.
حجب�ت  اأي�����س��ا  الن�سائي  اجل��ان��ب  ويف 
وح�����س��ل��ت  الأول،  امل����رك����ز  ع����ن  اجل�����ائ�����زة 
الدكتورة هبه اإبراهيم اأ�ستاذ م�ساعد بكلية 

القت�ساد املنزيل على املركز الثاين.
اأما يف جمال التميز يف خدمة املجتمع 
)م���وؤ����س�������س���ات(، ف���ق���د ح�����س��ل��ت ك��ل��ي��ة ط��ب 
الأ�سنان على املركز الأول ب�سقيها الرجايل 

والن�سائي.
املجتمع  كلية  وكيل  �سكر  اخلتام  ويف 
ب��خ��م��ي�����ض م�����س��ي��ط ال���دك���ت���ور ع��ل��ي م����رزوق 
با�سمه وا�سم الفائزين بجوائز التميز اإدارة 
اجل��ام��ع��ة ع��ل��ى ج��ه��وده��ا يف ن�سر وت��وط��ن 
ث���ق���اف���ة ال��ت��م��ي��ز وت���ع���زي���زه���ا ل���الجت���اه���ات 
ال��ف��اع��ل��ة يف ال��ت��ع��ل��ي��م اجل��ام��ع��ي يف ���س��وء 
اجل�������ودة، وك���ذل���ك اه��ت��م��ام��ه��ا ب��ال��ت��ط��وي��ر 

وكفاءة الأداء.

وحتقيق التميز يف اأدائهم لالرتقاء بالعمل 
الأكادميي والتعليمي والإداري، اإ�سافة اإلى 
واإبراز  املتميزين  تقدير من�سوبي اجلامعة 
على  الطالب  ت�سجيع  وكذلك  اإجنازاتهم، 

التح�سيل العلمي والإبداع.
وع���ن اآل��ي��ة ال��رت���س��ي��ح ل��ل��ج��وائ��ز اأ���س��ار 
ومتابعة  مبوافقة  يتم  اأن��ه  اإل��ى  ال�سهراين 
م���ع���ايل م���دي���ر اجل���ام���ع���ة  وف���ق ���س��واب��ط 
و�ضروط متعلقة باجلائزة للبدء يف اإعالن 
جوائز التميز ومن ثم يتم تر�سيح املت�سابق 
بالق�سم  التميز  ج��وائ��ز  جل��ن��ة  ط��ري��ق  ع��ن 
ذلك  بعد  الق�سم  اعتمادها من جمل�ض  ثم 
تعر�ض على جلنة اجلوائز بالكلية وتعتمد 
باملر�سحن  الذي يرفع  الكلية  من جمل�ض 
التطوير  ب��ع��م��ادة  ال��ت��م��ي��ز  ل��وح��دة ج��وائ��ز 
الك����ادمي����ي واجل�������ودة اإل�����ى جل��ن��ة ج��وائ��ز 
املعايري  وف���ق  للتميز  خ��ال��د  امل��ل��ك  ج��ام��ع��ة 

وال�سوابط اخلا�سة بذلك.
اإلى ذلك، مت تكرمي الفائزين بجوائز 
ال��ت��م��ي��ز، ال���ت���ي ج����اء يف م��ق��دم��ت��ه��ا ج��ائ��زة 
التدري�ض  يف  للتميز  خ��ال��د  امل��ل��ك  ج��ام��ع��ة 
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طالبنا
قضية

طالبوا برفع نسبة الغياب الى %30

طالب يعزون مطالبهم لطول الفصل الدراسي
والظروف الطارئة وبعد المسافات

التدري�ض تت�سبب يف تاأخرهم عن بداية 
وق���ت امل��ح��ا���س��رات وي��رتت��ب ع��ل��ى ذل��ك 
اإغالق اأبواب القاعات واحت�ساب الغياب 

مع ح�سورهم من م�سافات بعيدة.

اغالق أبواب القاعات
اأو�����س����ح ال���ط���ال���ب ����س���امل ال�����س��ه��راين 
له  ت�سبب  احل��ال��ي��ة  ال��غ��ي��اب  ن�سبة  ب���اأن 
وط��ول  قلتها  ب�سبب  اأزم���ة  ول��زم��الئ��ه 
الف�سل الدرا�سي، م�سرياً اإلى اأنه ياأتي 
للجامعة من م�سافة بعيدة، وقال »ُبعد 
مقر �سكني عن اجلامعة من اأهم اأ�سباب 
اأن  الغياب حيث  ن�سبة  برفع  مطالبتي 
يف  بالنظر  جداً  قليلة  احلالية  الن�سبة 
التي  ال��ط��ارئ��ة  وال��ظ��روف  ال�سعوبات 
ر�سمي  ع���ذر  ب����دون  بع�سها  ي��ك��ون  ق��د 
مثل تعطل ال�سيارة اأو مواجهة حوادث 
اأب��رز  اأن  على  لفتا  وتعطيلها«  ال�سري 
هو  احلرمان  ن�سبة  بلوغه  يف  الأ�سباب 

عبدالعزيز رديف 

ي��ن�����ض ن���ظ���ام اجل���ام���ع���ة يف احل�����س��ور 
ن�سبة  للطالب  يتاح  اأن��ه  على  والغياب 
ال��ف�����س��ل  يف   %25 ت���ت���ج���اوز  ل  غ���ي���اب 
الدرا�سي، ويف حال جتاوزها بدون عذر 
ر�سمي يتم حرمان الطالب من دخول 
الختبار النهائي للمادة املتجاوز ن�سبة 

الغياب فيها.
وم�����ع ق�����رب م���وع���د الخ���ت���ب���ارات 
النهائية لهذا الف�سل تتزايد م�سكالت 
واحلرمان،  الغياب  ن�سبة  مع  الطالب 
الطالب  م��ن  ع���ددا  »اآف����اق«  ا�ستطلعت 
حول هذا الأمر، اإذ طالبوا برفع الن�سبة 
م��ت��ع��ل��ل��ن ب���ط���ول ال��ف�����س��ل ال���درا����س���ي، 
وال��ظ��روف ال��ط��ارئ��ة ال��ت��ي ق��د تت�سبب 
يف ت��غ��ي��ب��ه��م ع���ن ب��ع�����ض امل��ح��ا���س��رات، 
اأع��ذارا خارجة  اأن هناك  اإلى  م�سريين 
هيئة  اأع�����س��اء  يتفهمها  ل  الإرادة  ع��ن 

اللوائح واألنظمة
وحقوق الطالب وواجباته

• يح�سب املعدل تراكميا من )5( ، و حر�سك على ارتفاع معدلك يف امل�ستويات  الأولى ؛ ي�ساعدك يف املحافظة 
عليه خالل  امل�ستويات املتقدمة.

وعند تخرجك  الدرا�سي،  الف�سل  نهاية  املتميز  الطالب  مكافاأة  على  �سوف حت�سل   4.5 بزيادة معدلك عن   •
حت�سل على مرتبة ال�سرف.

• عند نزول معدلك عن 2 من 5؛ �سوف تتلقى الإنذار الأول، و يف حال ا�ستمرار الإنذار ف�سلن متتالن ؛ �سوف 
يتم طي قيدك من اجلامعة.

• يتم اأخذ احل�سور والغياب لكل حما�سرة ، و يف حال جتاوزت ن�سبة غيابك 25% �ستحرم من دخول الختبار 
النهائي.

التدريبية، و الرحالت  ال��دورات  العينية؛ وامل�ساركة يف  املكافاآت  الدرا�سي ميّكنك من احل�سول على  متيزك   •
باللوائح  معرفته  لعدم  اجلامعي  للطالب  الدرا�سية  التعرثات  اأغلب   اأن  علما  العاملية.  وال��ن��دوات   ، اخلارجية 

والأنظمة.
.dar.kku.edu.sa :للتعرف على املزيد من اللوائح والأنظمة يرجى زيارة الرابط •

المشاركة في األنشطة الطالبية
الرامج  ع��ددا من  وتطرح  املالئم،  الأك��ادمي��ي  اجلو  تهيئة  �ساأنها  التي من  اجلامعة لطالبها اخلدمات  تقدم 
الف�سلية والأن�سطة املتنوعة التي تهدف اإلى تفعيل ثقافة الطلبة، وتو�سيع مداركهم، وت�ساعدهم على حت�سيل 
املعارف واخلرات النافعة، وتعودهم على امل�ساركة الجتماعية، وتوؤكد انتماءهم اإلى وطنهم واأمتهم الإ�سالمية، 
املتنوعة  املهارات  من  العديد  وتك�سبهم   ، ومواهبهم  ميولهم  مع  املتوافقة  الأن�سطة  مزاولة  فر�سة  ومتنحهم 
زيارة  والأندية يرجى  الأن�سطة  اأنظمة اجلامعة ولوائحها، وللتعرف على  ال�سليمة يف �سوء  الإيجابية  والقيم 

.clubs.kku.edu.sa :املوقع

اختصاصات عمادة شؤون الطالب
• تقدمي الأن�سطة والرامج الطالبية املتنوعة التي تتيح لهم فر�سة حت�سيل املعارف واخلرات واملهارات 

التي توؤهلهم للم�ساركة الفاعلة داخل اجلامعة   وخارجها.
• توفري ال�سكن املالئم للطالب وفق اللوائح املنظمة لذلك.

باجلامعة،  الطبية  اخل��دم��ات  واإدارة  للم�ست�سفيات  التحويل  يف  واملتمثلة  الطالبية  اخل��دم��ات  تقدمي   •
وا�ستقبال التقارير الطبية واإحالتها للكليات.

• منح الطلبة ال�سعودين تخفي�ض تذاكر ال�سفر الداخلي.
• خماطبة اجلهات احلكومية فيما يتعلق باأمور الطلبة.

اخلدمات  تقدمي  على  والإ���س��راف   ، اجلامعة  مطاعم  يف  للطالب  املخف�سة  الغذائية  الوجبات  تقدمي   •
الغذائية يف منا�سبات اجلامعة واحتفالتها؛ وكذلك اأثناء  الجتماعات الر�سمية، وغريها.

• تقدمي الرعاية الجتماعية للطلبة املحتاجن عن طريق �سندوق الطالب.
• امل�ساركة مع بقية وحدات اجلامعة يف برامج التوعية واخلدمات العامة والتنمية ال�سياحية باملنطقة.

اغالق باب القاعة بحجة م�سي خم�ض 
دقائق على بداية املحا�سرة.

أعذار ال تقبل
ب����������دوره، ط����ال����ب ن����اي����ف ال���ق���ح���ط���اين 
ب�سرورة اإعادة النظر يف م�ساألة اإغالق 
باب القاعة من قبل بع�ض اأع�ساء هيئة 
التدري�ض بعد م�سي خم�ض دقائق من 

بداية املحا�سرة.
وق����ال »ي��ج��ب ع��ل��ى اأع�����س��اء هيئة 
التدري�ض مراعاة وتفهم اأ�سباب تاأخري 
الغالب  ففي  املحا�سرة؛  ع��ن  ال��ط��الب 
ب���ظ���رف خ���ارج  اإل  ال���ت���اأخ���ر  ي���ح���دث  ل 
عن اإرادت��ه��م، وم��ن اأه��م ه��ذه الظروف 
ازدحام املواقف وازدحام حافالت النقل 
اأع��ذارا  اأن هناك  اإل��ى  ال���رتددي«، لفتاً 
ل يتم قبولها بالرغم من اأنها ر�سمية 
مثل اأعذار مراجعة الدوائر احلكومية 

وامل�ست�سفيات اخلا�سة وما اإلى ذلك.
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إعالن

للتواصل مع معالي مدير الجامعة
الستقبال المبادرات والمقترحات التطويرية

والمالحظات من منسوبي الجامعة

جوال )رسائل قصيرة فقط(

0555832030
إيميل

mubasher@kku.edu.sa
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مواهب طالبية

رغد القحطاني: أطمح ألن أصبح
مصممة أزياء عالمية بهوية عربية إسالمية

ليلى الشمراني
        

اأكدت الطالبة رغد م�سبب القحطاين من 
ق�سم اإدارة الأعمال بكلية املجتمع باأبها، اأن 
وحماكات  التعليمية  الفيديوهات  متابعة 
ت�����س��ام��ي��م م�����س��م��م��ي الأزي��������اء ال��ع��امل��ي��ن، 
الإنرتنت،  عر  �سبكة  بالدورات  اللتحاق 
اأ���س��ه��م يف ت��ط��وي��ر م��وه��ب��ت��ه��ا. وك�����س��ف��ت يف 
حديث اإلى »اآفاق« اأنها تطمح اإلى اأن يكون 
لديها ماركة اأزياء عاملية خا�سة بها، لفتة 
اإلى اأن الأزياء العربية مل تنت�سر يف العامل 

مقارنة بالأزياء الغربية.

متى بداأت يف ت�صميم الأزياء؟ 
ع��ن��دم��ا ك��ن��ت يف ال�����س��ف ال���ث���اين ب��امل��رح��ل��ة 
ال���ث���ان���وي���ة، ر���س��م��ت من���وذج���ا اأع���ج���ب���ت به 
ومن  املوا�سلة؛  على  ف�سجعتني  معلمتي، 
اأق��راأ واأتو�سع يف ه��ذا املجال عن  ب��داأت  هنا 
بالن�سبة  الأزي��اء  املمار�سة، وت�سميم  طريق 

اإيل مهنة وحرفة وفن.
  

كيف طورت موهبتك؟ 
تعليمية،  ف��ي��دي��وه��ات  متابعة   ط��ري��ق  ع��ن 
اإ�سافة  وتقليد ت�ساميم مل�سممن عاملين، 
اإل�����ى الل���ت���ح���اق ب������دورات ع���ر الن���رتن���ت، 
والط���������الع ع���ل���ى ك����ل م����ا ه����و ج���دي���د م��ن 

ت�ساميم. 

ما ال�صعوبات التي واجهتك؟
تقبل  عدم  واجهتني،  التي  ال�سعوبات  اأهم 
وك��ذل��ك  اأزي�����اء،   لفكرة  م�سممة  البع�ض 
ك���اف، فالت�سميم  ع���دم وج���ود دع���م م���ادي 

يحتاج اإلى اأدوات يجب اأن تتوافر.
 

هل لديك قدوة من امل�صممات 
ال�صعوديات  يف هذا املجال؟

لي�ض لدي قدوة يف هذا املجال، لكني اأف�سل 
ال��ت��ي تعجبني  ال��ك��ث��ريي،  امل�����س��م��م��ة وع���د 
اإل��ه��ام  م��ث��ل:  اآخ����رون  وه��ن��اك  ت�ساميمها، 
ال��ي��و���س��ف، وح���ن���ان امل�����دين، واإي���ل���ي �سعب، 

ويو�سف اجل�سمي،  وزهري مراد.

هل تنوين امتهان الت�صميم
بعد التخرج؟

نعم،  واأرى اأنها مهنة ممتازة متى اهتممت 
بها وعملت على تطوير نف�سي فيها.

ما اأهمية متابعة م�صممني كبار

يف تطوير املوهبة؟
م������ت������اب������ع������ة امل�������������س������م������م������ن ال�������ك�������ب�������ار، 
املبتدئة،  امل�سممة  تطور  وتنمي  مهارات 
يف  اإلهامها،  وت�����س��ه��م  خ���ي���ال���ه���ا،  وت������رثي 
كل  م��ن  وقريبة  مواكبة  جتعلها  اأن��ه��ا  كما 
ف��ن،  الأزي�����اء  فت�سميم  امل���ج���ال،  يف  ج��دي��د 
اإنه  اإذ  الإن�����س��ان،  �سلوك  يتجزاأ من  وك��ل ل 
ل��دي��ه م��ن خيال  ي��ت��واف��ر  م��ا  ك��ل  ي�ستخدم 
ومعرفة ومهارة، ليبتكر ما ي�سبع حاجاته 

ومتطلباته.

 ما اأ�صا�صيات ت�صميم الأزياء؟
ه���ن���اك ع����دد م���ن الأ����س���ا����س���ي���ات، ك��ت��ح��دي��د 
م�سدر ال�ستلهام، وابتكار الت�سكيلة، و ر�سم 

الت�سميمات، والتلوين والعر�ض.

+ 
ق

فا
آ

تصميم األزياء.. لغة يشكلها اللون والنسيج
ت�سكلها  ال��ت��ي  ال��ل��غ��ة  ه��و  الأزي�����اء،  ت�سميم 
مكون  موحد  تكوين  يف  عنا�سر  جمموعة 
واللون والن�سيج(.  وال�����س��ك��ل  اخل����ط  م���ن 
الأزي����اء على  ت�سميم  امل��دن يف  اأ�سهر  وم��ن 
وميالنو  ول��ن��دن  باري�ض  العاملي،  امل�ستوى 
اأزي���اء كرى  اإذ يوجد بها دور  ون��ي��وي��ورك، 
مثل �سانيل، واإيف �سان لوران، وكري�ستيان 
ل��وري��ن،  ك���الي���ن، ورال���ف  ديور، وكالفن 

وغريها كثري.

أقسام األزياء األربعة
الأزياء ال�صتعرا�صية: ي�ستخدم م�سطلح 
الأزياء ال�ستعرا�سية للتعبري عن  ت�سميم 

امل�سرحية  العرو�ض  يف  امل�ستخدمة  الأزي��اء 
وال�سينما.

الفئة  اأزي��اء هذه  تتميز  الراقية:  الأزياء 
بالأناقة واجلودة العالية وا�ستخدام خامات 

مرتفعة الثمن.

ال��ت��ي  امل��الب�����ض  ه���ي  اجل��اه��زة:  املالب�س 
الراقية  الأزي���اء  �سفات  بع�ض  بن  جتمع 
وم��الب�����ض الإن����ت����اج ال��ك��م��ي، ف��ه��ي لي�ست 
تتميز  ول��ك��ن��ه��ا  ب��ع��ي��ن��ه،  ل��ع��م��ي��ل  م�سممة 
بعناية كبرية يف اختيار خاماتها ومراحل 

ق�سها واإنتاجها.
الإنتاج الكمي: تعتمد �سناعة املالب�ض يف 
الفرتة احلالية ب�سورة كبرية على الإنتاج 
ال��ك��م��ي، م��ن ح��ي��ث غ���زو ال�����س��وق بكميات 
كبرية ومقا�سات ثابتة وحمددة وبخامات 
وذلك  ن�سبيا،  ال�سعر  معتدلة  اأو  رخي�سة 
ال�����س��اح��ق��ة من  ال��غ��ال��ب��ي��ة  ح��اج��ات  لتلبية 

النا�ض ويف خمتلف الأذواق.

هل ل زالت هناك نظرة �صلبية
جتاه م�صممة الأزياء؟

�سلبية جتاه  م�سممة  ن��ظ��رة  ه��ن��اك  ن��ع��م، 
الأزي�����اء  م�����ن ال��ب��ع�����ض، ومي���ك���ن ت��ف��ادي��ه��ا 
للمحبطن،  ال���س��ت��م��اع  وع���دم  بالتجاهل، 

وال�سعي لتحقيق الهدف.

اإلى اأي حمطة تنوين الو�صول
يف هذا املجال؟

عاملية  اأزي�����اء  اأ�سبح  م�سممة  اأن  اأمت���ن���ى 
ي��ك��ون  واأن  اإ�����س����الم����ي����ة،  ع���رب���ي���ة  ب���ه���وي���ة 
ل���دي م��ارك��ة ع��امل��ي��ة خ��ا���س��ة ب���ي، واألح����ظ 
العامل  يف  تنت�سر  مل  العربية  اأن  الأزي������اء 
م��ق��ارن��ة ب���الأزي���اء ال��غ��رب��ي��ة؛ ل��ذل��ك اأط��م��ح 

لن�سر الأزياء العربية يف العامل.

استمد مهاراته وطورها من »يوتيوب«..
العب الخفة العماري: اللعبة تعتمد

على الخدع البصرية بشكل دائم
هادي الشهراني

بداأ لعب اخلفة الطالب يف كلية العلوم 
املالية والإدارية �سيف اهلل العماري تعلم 
هذا النوع من الألعاب عندما كان يف �سن 
الثالثة ع�سر من عمره، حيث قام بتطوير 
مهاراته و تعلم اأ�سا�سيات اللعبة من خالل 
اليوتيوب،  موقع  يف  املرفقة  الفديوهات 
وقدم عرو�ض األعاب خفة خمتلفة يف عدد 
من  م��زي��د  ولإل��ق��اء  اململكة.  مناطق  م��ن 
)اآف��اق(  اأج��رت  اللعبة  ال�سوء  على ه��ذه 

لقاء مع لعب اخلفة العماري.

بداية حدثنا عن بداياتك؟
ت�سكلت بداياتي مع هذه اللعبة من خالل 
م�ساهداتي  لألعاب اخلفة يف اليوتيوب ، 
وتعلمت  لعبها  طريقة  على  وقفت  حيث 
اأ���س��ا���س��ي��ات اخل���دع وح��ال��ي��ا اأمت����رن عليها 
الأه���داف  حتقيق  ب��ه��دف  م�ستمر  ب�سكل 
واإح�����������راز جن������اح م���ل���ح���وظ يف اخل�������دع ، 
التعليم  ���س��ن��وات  م��ن��ذ   امل��ه��ارة  واكت�سبت 
العام و بالتحديد الثاين املتو�سط  حيث 
عاما  ع�سر  ثالثة  يتجاوز  ل  عمري  ك��ان 

وق���ت���ذاك، ح��ي��ث ك��ن��ت ح اأت��ع��م��ق اأك����رث يف 
اخلدع من م�ساهدتي لها على اليوتيوب. 

من هم الداعمني مل�صريتك 
الريا�صية؟ 

فقد  موهبتي  يف  كبري  دور  لعائلتي  ك��ان 
ت��وا���س��ل  دعمهم بكل الأ���س��ك��ال وال��ط��رق 
اأو م��ادي��ا حتى  ���س��واء  ك��ان دع��م��اً معنويا 

و�سلت اإلى ما اأنا فيه الآن .

على ماذا تعتمد اخلدع
ب�صكل عام؟

ق�سمن  ال���ى  تنق�سم  ع���ام  ب�سكل  اخل���دع 
وكالهما يعتمد على الالعب، ولكن النوع 
الأول من األعاب خفه اليد يعتمد اعتمادا  
ك��ب��ريا على م��دى خفة ي��د ال��الع��ب. اأم��ا 
النوع الثاين  فيتمثل يف اخلدع الب�سرية 
وهي اأ�سا�ض اللعبة ويعتمد عليها الالعب 

ب�سكل دائم. 

حدثنا عن م�صادر الدعم
وهل هناك جهة ر�صيمة

تتولى اأمر دعمكم؟

ب�������س���راح���ه ل ت���وج���د ج���ه���ة ر���س��م��ي��ة 
تدعمنا، لكن عائلتي وبحمد اهلل تقف 
وامل�ساندة، ف�سال  بالدعم  الى جانبي 
عن ذلك؛  فاإن هناك  جمموعة ع�ساق 
هذه اللعبة يطلبونني احيانا لتقدمي 

عرو�ض واألعاب.
اأك������رث م��ن  وهلل احل���م���د ق���دم���ت 
15ع��ر���س��ا يف م��ع��ظ��م م��ن��اط��ق ج��ن��وب 
اململكة العربية ال�سعودية مثل جنران 
اأب��ه��ا وع��دد م��ن حمافظات منطقة  و 
ع�������س���ري، ك���م���ا ق���م���ت اأي�������س���ا ب��ت��ق��دمي 
اإ�سافة  عرو�ض يف الباحة و الطايف، 
ال�����ى ع����رو�����ض يف ب��ع�����ض امل�����دار������ض و 

امللتقيات والحتفالت  املتنوعة.

كلمة اأخرية؟
املقابلة اخلفيفة  �سكرا لكم على هذه 
لكل  ف��اإن  اأخ���ريا  و  بها،  ت�سرفت  التي 
ان�سان  طموح و هدف يريد الو�سول 
اأن  �سوى  اأمامه  ولي�ض  ب�سهولة،  اإليه 
وال�سر  ب��اهلل  ال��ظ��ن  بح�سن  يتحلى 
وال���ت���ف���اوؤل وال��ت��غ��اف��ل ع���ن ك���ل كلمة 

�سلبية.
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عبد اهلل زارب

وج���ه ال����دور ال��ك��ب��ري ال���ذي ي��ق��وم ب��ه ال��ف��رد 
ال��دار���س��ن  ان��ت��ب��اه  الإن��ت��اج��ي��ة،  العملية  يف 
والباحثن اإلى ظهور ثالث نظريات ت�سبع 
حاجة الإن�سان لرفع اأدائه الوظيفي، وهي: 

نظرية ماسلو 
تدرج احلاجات اأو تدرج ما�سلو للحاجات اأو 
 Maslow's hierarchy م��ا���س��ل��و«  »ه����رم 
نظرية نف�سية قدمها  وه����ي   of needs
ال�������ع�������امل اأب�������راه�������ام م����ا�����س����ل����و يف ورق����ت����ه 
ال��ب��ح��ث��ي��ة »ن����ظ����رّي����ة ال�����داف�����ع ال���ب�������س���ري« 
 Psychological يف جملة  1٩43 ع�����ام 

Review العلمية.
ت���ت���درج احل���اج���ات يف ه����ذه ال��ن��ظ��ري��ة 
ح�سب اأهميتها يف �سكل هرمي، ويتكون هذا 

الهرم من خم�سة احتياجات:

االحتياجات الفسيولوجية
وفق هرم ما�سلو، فاإنه بعد اإ�سباع احلاجات 
الأمان،  اإلى  احلاجة  تظهر  الف�سيولوجية، 

وهي ت�سمل:
العنف  م��ن  اجل�����س��دي��ة  ال�����س��الم��ة   •

والعتداء.
الوظيفي. • الأمن 

واملوارد. الإيرادات  • اأمن 
والنف�سي. املعنوي  • الأمن 

الأ�سري. • الأمن 

ال�سحي. • الأمن 
�سد  ال�سخ�سية  امل��م��ت��ل��ك��ات  اأم����ن   •

اجلرمية.

االحتياجات االجتماعية
بعد اإ�سباع احلاجات الف�سيولوجية والأمان، 
الحتياجات  وه��ي  الثالثة،  الطبقة  تظهر 
الأ�سرية  العاطفية  وت�سمل:  الجتماعية، 

واكت�ساب الأ�سدقاء

الحاجة للتقدير
ه���ن���ا ي���ت���م ال���رتك���ي���ز ع���ل���ى ح����اج����ات ال���ف���رد 

يف حت��ق��ي��ق امل��ك��ان��ة الج��ت��م��اع��ي��ة امل��رم��وق��ة 
له والإح�سا�ض  الآخرين  وال�سعور باحرتام 

بالثقة والقوة.

الحاجة لتحقيق الذات

نظرية إي آر جي 
هذه النظرية ت�سابه نظرية ما�سلو ولكنها 
اإل��ى  اإع����ادة ت�سنيف الح��ت��ي��اج��ات  ح��اول��ت 

ثالثة اأنواع وهي:
مرادفة  وه��ي  البقاء:  احتياجات   •
ل����الح����ت����ي����اج����ات ال���ف�������س���ي���ول���وج���ي���ة 
واح���ت���ي���اج���ات الأم��������ان يف ال��ن��ظ��ري��ة 

ال�سابقة.
مرادفة  الرتباط، وهي  • احتياجات 
لالحتياجات الجتماعية يف النظرية 

ال�سابقة.
م��رادف��ة  ه���ي  ال��ن��م��و:  • اح��ت��ي��اج��ات 
ال��ذات  وحتقيق  التقدير  لحتياجات 
الإن�سان  اأن  اأي  ال�سابقة.  النظرية  يف 
يحتاج اإلى اأن ي�سعر بنموه ال�سخ�سي 
على  واحل�������س���ول  بتحقيق اإجنازات 

التقدير.
ه���ذه ال��ن��ظ��ري��ة ت��خ��ت��ل��ف ع���ن نظرية 
اأن��ه��ا ت��ق��ول ب���اأن الح��ت��ي��اج��ات ل  ما�سلو يف 
ت��ت��ب��ع ه��رم��ا م��ث��ل م��ا ق���ال م��ا���س��ل��و، ب��ل قد 
ي��ح��اول الإن�����س��ان تلبية اأك���رث م��ن ن��وع من 
الحتياجات يف اآن واحد، ول يوجد ت�سل�سل 
ودقيقة؛  مهمة  نقطة  وه���ذه  ل��ه��ا.  حم��دد 
ف��ال�����س��خ�����ض ق���د ي��ح��ف��ز ب���ج���وان���ب حتقيق 
الذات بالرغم من �سعف حتقيق احلاجات 

الأ�سا�سية )الف�سيولوجية(.
وقد جتد �سخ�سا قليل الدخل يذهب 
حل�����س��ور م��ب��اري��ات ال��ك��رة يف امل��ل��ع��ب، مل���اذا؟ 
وهو  تكتمل  مل  الأ�سا�سية  احتياجاته  لأن 
ولكنه  التذكرة  ثمن  بدفع  دخله  يقلل من 
يجد متعة يف ذلك مثل املناف�سة والنتماء 

لفريق.
 ويف ال���وق���ت ن��ف�����س��ه ف�����اإن ك���ث���ريا من 
فيه  تكون  بعمل  الإن�سان  ير�سى  الأح��ي��ان 
ن���واح���ي ال��ت��ق��دي��ر اأق����ل ب�����س��ب��ب اأن ال��ع��م��ل 

ال��ذات  وحتقيق  التقدير  فيه  ي��ك��ون  ال���ذي 
اأعلى ل يلبي احلاجات الأ�سا�سية، فتداخل 
الح���ت���ي���اج���ات ه���و اأم�����ر م��ع��ق��د؛ ف��ه��ي قد 

تتعار�ض وقد تتفق وقد ت�سبق هذه تلك.

نظرية العامَلين لهيرزبرج 
جمموعتن  هناك  اإن  النظرية  هذه  تقول 

من العوامل:
هريزبرج  ي�سميها  التي  الأولى: وهي 
التي  الأ���س��ا���س��ي��ة(  )اأي  ال�سحية  ال��ع��وام��ل 
حت��ق��ق احل���د الأدن�����ى م��ن ال��ر���س��ى، اأي اإن 
اإحباط  تثبيط وم�ضدر  يعد عامل  نق�ضها 

وبالعك�ض، وت�سمل:
الوظيفي مبعنى  ال�����س����ت����ق����رار   •
ال�����س��ع��ور ب��ا���س��ت��م��راري��ة ال��ع��م��ل وع��دم 

التهديد بالف�سل. 
املوؤ�س�سة نظم  • عدالة 

املركز  ت�سمل  املنا�سبة، وهي  • املنزلة 
العمل  و�ساعات  وال�سلطات  الوظيفي 
وم��ك��ان ال��ع��م��ل امل��ح��رتم م��ث��ل املكتب 

املنا�سب.
الكايف واملميزات،  امل����ادي  ال��دخ��ل   •
العامل  يتقا�ساه  م��ا  وت�سمل جميع 
م����ن اأج������ر ومم����ي����زات م���ث���ل: ال���ع���الج 
وغري  موا�سالت  وو�سيلة  والإج���ازات 

ذلك.
وجود  والذاتية، وتعني  الإ���س��راف   •
ق���در م��ن ال��ت��ح��ك��م ال���ذات���ي يف كيفية 

اأداء العمل.
اجليدة يف  الجتماعية  العالقات   •

العمل.
ت��ع��ن��ي  ال�����ع�����م�����ل، وه�����ي  ظ���������روف   •
ظ�����روف ال��ع��م��ل امل��ن��ا���س��ب��ة م���ن حيث 
العمل  اأدوات  وت��وف��ر  الأم���ان،  و�سائل 

واخلدمات الأ�سا�سية للعاملن.
العوامل  ه��ذه  ف��اإن  النظرية،  وح�سب 
عامل  يعد  نق�سها  اإن  ب��ل  حم��ف��زات  لي�ست 
اإح���ب���اط، وب��ال��ع��ك�����س ف��اإن  تثبيط وم�����ض��در 
ول��ي�����ض  را����س���ي���ا  ال���ع���ام���ل  توفريها يجعل 
اأ���س��ي��اء لب��د م��ن تلبيتها  اأن��ه��ا  حم��ف��زا. اأي 

ولكنها وحدها غري كافية للتحفيز.

3 نظريات تلخص
الحاجات البشرية

لرفع األداء الوظيفي

نظريات علمية

ي�سميها  ال���ت���ي  ه���ي  ال���ث���ان���ي���ة:  امل��ج��م��وع��ة 
هيزبرج جمموعة احلوافز وت�سمل:

ال���ذي  ال��ع��م��ل  امل����ث����ري، اأي  • ال��ع��م��ل 
ير�سي اهتمامات العامل وقدراته.

الروؤ�ساء  من  التقدير  • التقدير، اأي 
والزمالء.

بوجود  ال�سعور  النمو، اأي  فر�ض   •
ف���ر����ض ل���ل���رتق���ي وال���ت���ط���ور وزي������ادة 

الدخل.
• حتمل امل�سوؤوليات، اأي وجود فر�ض 
ق���رارات  لتحمل م�����س��وؤول��ي��ات وات��خ��اذ 

وقيادة الآخرين.
جم��ال  وج�����ود  • الإجن������ازات، وه������ي 
الأداء  وجت������اوز  اإجن��������ازات  ل��ت��ح��ق��ي��ق 

املطلوب .
ه��ذه ال��ع��وام��ل ه��ي ال��ت��ي تعد حمفزة 
املجموعة  اأن  مبعنى  النظرية،  هذه  ح�سب 
الأول�������ى )ال���ع���وام���ل ال�����س��ح��ي��ة( ل ت����وؤدي 
اإل���ى حت��ف��ز، ول��ك��ن نق�سها ي���وؤدي اإل���ى عدم 
فياأتي  التحفيز  اأم���ا  ال��ع��م��ل.  ع��ن  ال��ر���س��ا 
النظرية  الثانية. وكاأن هذه  من املجموعة 

ج��ي يف  اآر  اإي  ن��ظ��ري��ة  م��ع  م��ا  ب�سكل  تتفق 
اآن  ت��ل��ب��ي��ت��ه��ا يف  ي��ت��م  ق���د  الح���ت���ي���اج���ات  اأن 
اأن الحتياجات  واحد وتتفق مع ما�سلو يف 
وكما  اأول.  تلبيتها  م��ن  لب���د  الأ���س��ا���س��ي��ة 
ت��الح��ظ ف���اإن ه��ن��اك ت�سابها ب��ن م��ف��ردات 

النظريات املختلفة واإن اختلف التق�سيم.
ت�سميم  اأهمية  تو�سح  النظرية  هذه 
���ع���ا ل��ل��ع��ام��ل��ن  ال���ع���م���ل ب��ح��ي��ث ي���ك���ون مُم���تيِ
فيعطيهم جمال لالإبداع واتخاذ القرارات 

وحتمل امل�سوؤولية وحتقيق الإجنازات. 

نقد النظريات
تعر�ست هذه النظريات لبع�ض النتقادات 

ميكن اإيجازها يف جمملها:
ترتيبا  م��ا���س��ل��و  ن��ظ��ري��ة  ت��ف��رت���ض   •
بع�ض  اأن  اإّل  ل���ل���ح���اج���ات،  وت����درج����ا 
لهذه  ترتيبهم  يف  تختلف  قد  النا�ض 
قد  املبدع  ال�سخ�ض  فمثاًل  احلاجات، 
ال�����س��ل��م م���ن احل���اج���ة لتحقيق  ي���ب���داأ 
اآخ���رون باحلاجات  ال���ذات، وق��د يهتم 

الجتماعية.

مزيد  على  النا�ض  بع�ض  ي�سر  • قد 
بالرغم  معينة  حل��اج��ة  الإ���س��ب��اع  م��ن 
م��ن اإ���س��ب��اع��ه��ا ب��ال��ف��ع��ل، وه���ذا خ��الف 
حال  يف  ب��اأن��ه  النظريات  تفرت�سه  مل��ا 
اإ�سباع حاجة معينة يتم النتقال اإلى 

اإ�سباع حاجة اأعلى منها يف ال�سل�سلة.
حجم  بتحديد  النظريات  تهتم  • مل 

الإ�سباع الالزم.
)اأو  ال���دي���ن���ي  اجل����ان����ب  اإغ�����ف�����ال   •
ال���روح���ي( ع��ل��ى اأ���س��ا���ض اأن ل��ل��دي��ن اأو 
الكثري  ل��دى  ك��ب��رية  اأه��م��ي��ة  العقيدة 
م���ن ال��ب�����س��ر ب��غ�����ض ال��ن��ظ��ر ع���ن تلك 
النظريات  .وهذه  العقيدة  اأو  الديانة 
قد ركزت ب�سكل اأ�سا�سي على اجلوانب 
املادية اأو املح�سو�سة واأغفلت اجلوانب 
اأو العقدية؛ ومن ثّم ميكن  الروحية 
ه��ذه احلاجة  اإغ��ف��ال مثل  اأن  اع��ت��ب��ار 
يقدح يف �سحة هذه النظريات، الأمر 
ال��ذي يوجب اإع��ادة النظر من جديد 
يف ت��رت��ي��ب احل���اج���ات ال��ف�����س��ي��ل��وج��ي��ة 

لالإن�سان.
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اإدارة  بق�سم  امل�����س��اع��د  الأ���س��ت��اذ  ي��ع��رف 
الأعمال بكلية العلوم الإدارية واملالية 
، الدكتور اأحمد �سدقي حممد الديب 
من  باأنه   Statistics الإح�ساء«  »علم 
لكل  ال��ك��ب��رية  الأه���م���ي���ة  ذات  ال��ع��ل��وم 
م���ن ي��ح��ت��ك��م اإل����ى الأ����س���ل���وب ال��ع��ل��م��ي، 
ف��ي��م��ا ي����اأخ����ذه م����ن ق���������رارات، ل��ذل��ك 
يف  ب��ارزا  دورا  الإح�س�اء  لعلم  اأن  جند 
واتخاذ  دع��م  ويف  ال��دول  وتقدم  تطور 
بالقرارات  و�سول  الب�سيطة  القرارات 

ذات الأهمية الكبرية لها.
والهيئات  املوؤ�س�سات  اأن  جند  كما 
ي��ك��ون لالإح�ساء  ال��ك��ب��رية  وال�����س��رك��ات 
ودع��م  منتجاتها  تقييم  يف  كبري  دور 

اتخاذ القرارات ال�سليمة بها.

رصد وتحليل
اخلام  البيانات  »اإن  الديب  د.  وق��ال 
جمعها  مت  اإذا  اإل  قيمة،  ذات  لي�ست 
معينة  بطريقة  وعر�سها  ور�سدها 
ل���س��ت��خ��راج م��ع��ل��وم��ات م��ن��ه��ا، فيرز 
الإح�����س��ائ��ي��ة يف جتميع  ال��ط��رق  دور 
ت��ل��ك ال��ب��ي��ان��ات ع���ن ظ���اه���رة معينة 
وذل���ك متهيدا ل��الإج��اب��ة ع��ن ���س��وؤال 
ا�ستنتاج معن،  اإلى  معن والو�سول 
وذل����ك م���ن خ����الل ا���س��ت��خ��دام ط��رق 
التحليل الإح�سائي املنا�سبة لختبار 
الإج����اب����ة عن  اأو  م��ع��ي��ن��ة  ف��ر���س��ي��ات 
ادع���اءات  اختبار  اأو  مقرتحة  اأ�سئلة 
وافرتا�سات معينة بدرجة من الثقة 
ال�سليمة  ال��ق��رارات  اتخاذ  يف  ت�ساعد 
وا�ستخال�ض التو�سيات من التحليل 

الإح�سائي«.
واأ����س���اف »مي��ك��ن��ن��ا ت��و���س��ي��ح ذل��ك 
مب��ث��ال ع��م��ل��ي ع��ن درا����س���ة م��وا���س��ف��ات 
ال��ن��اجت��ة من  ال�سحي  ال�����س��رف  م��ي��اه 
حم���ط���ات امل���ع���اجل���ة مب��ن��ط��ق��ة ع�����س��ري 
والتي تعمل بنظام املعاجلة الثالثية ، 
حيث يتم �سحب عينات حجمها �سغري 
بالن�سبة لكمية مياه ال�سرف ال�سحي 
امل��ع��اجل��ة ال��ن��اجت��ة م��ن ت��ل��ك املحطات 
الإح�سائي  التحليل  يتم  عليه  وب��ن��اء 
ل��ت��ل��ك ال��ع��ي��ن��ات ب���درج���ة ث��ق��ة حم���ددة 
نقائها  م��دى  من  للتاأكد   %٩٩ اأو   %٩5
ب��ه��ا وال��ت��ي  ال��ت��ل��وث  وان��خ��ف��ا���ض ن�سبة 

املياه  املقيد من هذه  ال�ستخدام  تتيح 
باأمان لري النخيل والأ�سجار«.

اإلحصـاء والبحث العلمي 
الديب  د.  يقول  العلمي  البحث  وع��ن 
املخطط  البحث  ه��و  العلمي  »البحث 
اكت�ساف  بغر�ض  املعرفة  على  واملبني 

اإلحصاء التطبيقي..
منهج يدعم اتخاذ القرار الصحيح

لغة األرقام
املتقدمة  البلدان  يف  �سواء  اليومية  احلياة 
اأو ال��ن��ام��ي��ة م��ل��ي��ئ��ة ب����الأرق����ام وامل��ع��ل��وم��ات 
الإح�سائية التي تزيد يوما بعد يوم مت�سيا 
منا  الكثري  يتبناه  ب��داأ  ال��ذي  العتقاد  م��ع 
امل��ع��ن��ى واأدق  اأو����س���ح م���ن  ل��غ��ة الأرق������ام  اأن 
واأ����س���دق يف  النف�ض  واأوق����ع يف  ال��و���س��ف  يف 
التعبري من لغة الكالم التي اعتدنا عليها.

أهم مجاالت
المعلومات اإلحصائية

التجارية  والإع��الن��ات  الدعاية  جم��ال   •
ال�سلع  اإح���دى  �سيوع  درج���ة  على  للتدليل 
دقيقاً، وقد  يكون يف حالت  التجارية وقد 
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ي��ك��ون يف ح���الت اأخ����رى مبنيا ع��ل��ى خ��داع 
ي��ن��ط��ل��ي ع��ل��ى ال�سخ�ض  ال����ذي  ال���ن���وع  م���ن 

العادي.
النف�ض  ع��ل��م  وم��ن��ه��ا:  ال��ع��ل��وم  خمتلف   •
والج��ت��م��اع والق��ت�����س��اد وامل��ال��ي��ة وال��ف��ل��ك 
وعلم  والكيمياء  والفيزياء  واجليولوجيا 

الوراثة والزراعة وغريها.
الإح�����س��اء  ال��ت��اأم��ن  ���س��رك��ات  ت�ستعمل   •
ملعرفة الأعمار املتوقعة لالأ�سخا�ض الذين 

ي�ستفيدون من التاأمن.
ك���الأرق���ام  ال��ق��ي��ا���س��ي��ة  الأرق�������ام  • ح�����س��اب 
القيا�سية للم�سروفات والنفقات وم�ستوى 

املعي�سة.

مقررات دراسية

درا����س���ة  اإع���������ادة  اأو  ج����دي����دة  ح���ق���ائ���ق 
التو�سيات اأو النظريات املقبولة �سابقاً 
يف ���س��وء م���ا ي�����س��ت��ج��د م���ن م��ع��ل��وم��ات 

وتقنيات حديثة«. 
وت����اب����ع »ي����ق����وم ال���ب���ح���ث ال��ع��ل��م��ي 
ال�سحيح على حتديد م�سكلة البحث يف 
�سورة �سوؤال اأو جمموعة اأ�سئلة ت�سف 

الباحث  يقوم  ث��م  وم��ن  امل�سكلة.  ه��ذه 
اأو الأ���س��ئ��ل��ة  امل�����س��ك��ل��ة  ب��ت��ح��وي��ل ه����ذه 
اإل����ى ف��ر���س��ي��ة م��ع��ي��ن��ة ت��ت��ب��ع ال��ق��واع��د 
ت�سميم  خالل  من  وذل��ك  الإح�سائية 
عن  اأو   Sampling م��ع��ن  م��ع��اي��ن��ة 
 Questionnaires طريق ال�ستبيانات
ال��ت��ج��رب��ة  ت�����س��م��ي��م  ط����ري����ق  ع����ن  اأو 

والتح�سيل  والقابلية  ال��ذك��اء  اخ��ت��ب��ار   •
وامليول ال�سخ�سية عامة.

كل  داخ���ل  وتنقالتهم  ال�����س��ك��ان  ح��رك��ة   •
لتوفري  تخطيط  عملية  لكل  �سروري  بلد 

الحتياج لهوؤلء.
امل�سانع  م��دي��ري  اأن  ح��ي��ث  ال�����س��ن��اع��ة   •
الإنتاج  عن  معلومات  اإلى  دائما  يحتاجون 
عن  واإح�ساء  عليه  النا�ض  واإقبال  وجودته 

العمل والعمال.
الطالب،  تقييم  لعملية  املدر�سة  معلم   •

كالو�سط وبع�ض املبادئ املهمة.
تف�سيل  يف  ت�ساعد  و�سيلة  اإلى  • الو�سول 

اإحدى �سبل العمل عن الأخرى.

Experiment لختبار تلك الفر�سية 
اإح�سائيا بعد ذلك لكي ميكن الو�سول 
ومنه  البحث،  م�سكلة  عن  اإج��اب��ة  اإل��ى 
ي���ت���م ال����س���ت���ن���ت���اج وات����خ����اذ ال����ق����رارات 
وتعميمها من اجلزء ممثاًل يف العينة 
ب�سورة  املجتمع  يف  مم��ث��اًل  ال��ك��ل  اإل���ى 
احتمالية وبدرجات خمتلفة من الثقة 

فهناك  وه��ك��ذا  امل��ع��ن��وي��ة.  وم�ستوياته 
يف  التطبيقي  لالإح�ساء  كبرية  اأهمية 

البحث العلمي عموما«.

اإلحصـاء ودعم
اتخاذ القرار

اإدارة  ب��ق�����س��م  امل�����س��اع��د  الأ����س���ت���اذ  واأك�����د 
الأعمال بكلية العلوم الإدارية واملالية اأن 
اأ�سبح  الإح�سائية  الأ�ساليب  ا�ستخدام 
من الأعمدة الأ�سا�سية التي يركن اإليها 
يف التو�سل للحلول املنا�سبة لكثري من 
املجتمع،  تهم  التي  والق�سايا  امل�سكالت 
وال��زراع��ة  والتعليم  ال�سحة  كق�سايا 
حيث  وال�سياحة  وال��ت��ج��ارة  وال�سناعة 
�سنع  يف  ت�ساعد  ال��ت��ي  بالنتائج  مت��دن��ا 

واتخاذ القرارات النهائية ال�سليمة.
وزاد »مثاًل لتحديد مدى مطابقة 
�سحنة م�ستوردة مكونة من 30 طناً من 
باململكة  القيا�سية  للموا�سفات  القمح 
ال�سحنة  وك��ان��ت   ، ال�����س��ع��ودي��ة  ال��ع��رب��ي��ة 
ع����دة ح����اوي����ات خمتلفة  م���وزع���ة ع��ل��ى 

ال�سعة.
يف  ي�ساعد  الإح�س�اء  اأن  جن��د  هنا 
حت��دي��د ن���وع امل��ع��اي��ن��ة امل��ن��ا���س��ب ل�سحب 
ال���ع���ي���ن���ات ال���ع�������س���وائ���ي���ة وك����ذل����ك ع���دد 
نوعية  ث��م  �سحبها  يجب  التي  العينات 
عملية  لنتائج  الإح�سائية  الخ��ت��ب��ارات 

الفح�ض ملوا�سفات هذه العينات«.
ووا����س���ل »ب���ن���اء ع��ل��ى ن��ت��ي��ج��ة تلك 
الختبارات يتم اتخاذ القرارات املنا�سبة 
وهكذا  رف�سها.  اأو  ال�سحنة  بقبول  اإم��ا 
جن��د ال��ع��دي��د م��ن امل��واق��ف ال��ت��ي ميكن 
الإح�����س�����اء لدعم  م��ن  ال���س��ت��ف��ادة فيها 
ات��خ��اذ ال���ق���رارات وال��ت��ي ق��د ت��ك��ون ذات 
القطاعات  م��ن  العديد  يف  كبري  ت��اأث��ري 

واملجالت«.
ونوه د. الديب اإلى بع�ض الأهداف 
الإح�ساء  علم  تدري�ض  م��ن  الرئي�سية 
ال��ت��ط��ب��ي��ق��ي خا�سة  ع���ام���ًة والإح�������س���اء 
وهى تخريج طالب قادرين علي العمل 
بكفاءة  الإح�سائية  البيانات  حتليل  يف 
ا�ستخدام  على  كذلك  وق��ادري��ن  عالية، 
امل�سكالت  الإح�����س��ائ��ي��ة يف ح��ل  ال��ط��رق 
وال��ت��ن��ب��وؤ وات���خ���اذ ال����ق����رارات ب��ن��اء علي 

قواعد �سليمة يف كافة املجالت.

اسم المقرر: االحصاء
التخصص العام:

االحصاء التطبيقى.
أستاذ المقرر:

د. أحمد صدقى الديب
األعمال  إدارة  قسم  القسم: 
بكلية العلوم االدارية والمالية.
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صالون آفاق

وصف رفض التقنية بالسباحة ضد التيار
د. السهيمي: تفاقمت أزمة »صراع التقنية«

بسبب تعاملنا مع الجيل الجديد بأسلوب قديم
مشهور العمري

بكلية  ال��ت��دري�����ض  هيئة  ع�سو  اع���رتف 
الدكتور  خالد،  امللك  بجامعة  الرتبية 
خ�سران ال�سهيمي بالدور املوؤثر الذي 
الإن�سان  حياة  تغيري  يف  التقنية  لعبته 
ال�سباب على وجه  ب�سفة عامة، وحياة 
يف  يحدث  ما  اإل��ى  م�سريا  اخل�سو�ض، 
انق�ساء  »بعد  وقال  اجلامعي،  املجتمع 
الع�سر دقائق الأولى يف م�ساألة التلقي 
داخل القاعة، يبداأ امللل، وامل�سكلة التي 
ن��ع��اين م��ن��ه��ا، ت��ت��م��ث��ل يف ت��ع��ام��ل��ن��ا مع 
اجليل اجلديد بعقليات اجليل القدمي، 

وهو ما �سبب اأزمة بن جيلن«.
وق�����ال ال���دك���ت���ور خ�������س���ران ال���ذي 
»اآف��اق«، »نحن  حل �سيفا على �سالون 
نعي�ض تعددية اأجيال يف وقت واحد ومل 
خمتلف،  والو�سع  الكثري،  لها  يح�سب 
وجيل  التقنية،  يرف�ض  جيل  فهناك 
�سبكات  على  يدمن  بالتقنية  مهوو�ض 

التوا�سل الجتماعي«. 

الهوس بالتقنية
امل�سكلة  لكن  م�سكلة،  لي�ست  »التقنية 
ف��الأج��ي��ال  م��ع��ه��ا،  تعاملنا  ط��ري��ق��ة  يف 
الكامريا  التي عاي�ست  دخول جوالت 
والأطباق )الد�ض( اإلى بيوتنا وغريها، 
���س��دم��وا ح�����س��اري��ا، وا���س��ت��ن��ك��روه��ا يف 
كما  اإي��ج��اب��ي��ات  لها  اأن  علما  ال��ب��داي��ة، 
بعدها  التقنية  وا�ستمرت  �سلبيات،  لها 
الآن،  اإليه  اإل��ى ما و�سلت  حتى و�سلت 
على  ي���دل  للتقنية  ال��ك��ام��ل  وال��رف�����ض 

عدم الوعي«.

المقصود باآلخر
واأ�����س����اف ال���دك���ت���ور خ�������س���ران» ع��ن��دم��ا 
ن��ت��ح��دث ع���ن الآخ������ر ف��ن��ق�����س��د تقبل 
الآخ����������ر، وال�����������راأي امل���خ���ت���ل���ف ع��ن��دم��ا 
نتفق  اأن  نتحاور، وهناك ق�سايا يجب 
تقبل  ل  فهي  والوطن،  كالدين  عليها 
اخل�����الف، وك���ذل���ك الأ����س���ا����ض ال��دي��ن��ي 

وهذا م�سلم به«.
اجليل  ي��ك��ون  اأن  اأمت��ن��ى  »ل  وزاد 

املناق�سات  تتم  اأن  اأو  �سحية،  اجل��دي��د 
ك��م��ن��او���س��ات وح�����رب وت����ب����ادل ل��ل��ت��ه��م، 
برجمة  م��ن  ي��ع��ان��ون  ���س��ب��اب��ن��ا  فبع�ض 
اأذك����ر ح��ادث��ة وق��ع��ت يل  �سلبية، وه��ن��ا 
ع���ن���دم���ا ����س���األ���ت ب��ع�����ض ال����ط����الب ع��ن 
باآرائهم،  فاأدلوا جميعهم  منهج معن، 
ولكن عندما طلبت تعريفا علميا لها، 

فوجئت بعدم ردههم«.

جدلية الحوار والجدال
ال�سراعات  عن  غنى  يف  »نحن  واأردف 
ال���ت���ي حت����دث ب���ن ���س��ب��ك��ات ال��ت��ق��ن��ي��ة، 
اأ���س��ي��اء  يف  وق��ت��ن��ا  ن�ستثمر  اأن  وع��ل��ي��ن��ا 
اأكرث فائدة بدل من �سياعه يف الردود 

واملناق�سات.

اإل��ى وعي نبينا حممد �سلى اهلل  هنا 
ع��ل��ي��ه و���س��ل��م يف ت��ع��ام��ل��ه م���ع ال��رج��ل 
اأخالقية من  الذي يريد هتك قيمة 
خ���الل ال��زن��ا يف امل�����س��ج��د، ح��ي��ث طبق 
النبي هنا قاعدة 2*1*2 )عاطفتن-

ع���ق���الن���ي���ة-ع���اط���ف���ت���ن(، ح���ي���ث مل 
اأمره  واإمن��ا  بقوة،  اأو يردعه  ي�سجره 
باجللو�ض بالقرب منه اأول، ثم اأنتقل 
له  ���س��رب  ع��ن��دم��ا  عقلي  اآخ���ر  ملنحى 
حال  فعله  على  يرتتب  وم��ا  الأمثلة 
تاأتي  ل  اأحيانا  فالقناعة  عليه،  اأق��دم 
من املرة الأولى، ورمبا تاأتي بعد ع�سر 
مرات، وهذه القاعدة اأمتنى تطبيقها 
مع طالبنا واأبنائنا واملغرتبن الذي 

يعي�سون معنا«.

دور األسرة
اأبناءها  الأ���س��رة  تبني  اأن  يجب  وتابع» 
م����ن ح���ي���ث ال���ف���ك���ر وال����دي����ن وال���ق���ي���م، 
اأن  يجب  ذلك  وكل  اجتماعيا،  وكذلك 
ي�سري يف طريق ووقت واح��د، فالطفل 
يتلقى من مثله الأكر وهو اأبوه واأمه، 
الآب��اء والأمهات  اأن يكون  لذلك يجب 
على قدر كبري جدا من الوعي بظروف 
ه��ذه احل��ي��اة، كما اأن الأ���س��رة ه��ي من 
تغر�ض القيم التي ي�سعب ك�سرها فيما 

بعد«.
ف���اإن �سخ�سية  »ت��رب��وي��ا،  واأ���س��اف 
الطفل تتكون خالل اخلم�ض ال�سنوات 
خرات  له  ت�ساف  بعد  وفيما  الأول���ى، 
اأخرى، وهناك اأ�سياء اإذا مل يتم ا�سباعها 

ع���ن���د ال���ط���ف���ل خ������الل ه������ذه ال����ف����رتة، 
م��ر���ض،  اإل���ى  ي��ك��ر  ع��ن��دم��ا  ف�ستتحول 
ف��م��ث��ال ع���دم اإ���س��ب��اع احل���ب وال��ت��ق��دي��ر 
والح������رتام م��ن��ذ ال�����س��غ��ر، ي����وؤدي اإل��ى 
مت���رد ال��ط��ف��ل ع��ن��دم��ا ي��ك��ر بحثا عن 
البحث عنها  ف��ي��ب��داأ يف  ه��ذه احل��اج��ة، 
قابال  وي�سبح  ال�سوء،  اأ�سدقاء  و�سط 
الرهابين  ومعظم  الأخالقي،  للهدم 
نتيجة  نف�سية  مر�سية  ح��الت  عا�سوا 
نق�ض يف الرتبية، وال�سعور بالدونية» 

سرعة العالج 
م�سكلة،  اإل���ى  منا  اأي  يتعر�ض  عندما 
ومعاجلتها  حلها  على  يعمل  اأن  عليه 
ف�����ورا، وم����ن ث���م ح��ذف��ه��ا م���ن ح��ي��ات��ه، 
لأن��ه��ا  ك���ث���ريا  ع��ن��ده��ا  ي��ت��وق��ف  ل  واأن 

�ست�ستنزف وقته.
منهج:  خ�سران»  الدكتور  وت��اب��ع 
ن�سري  اأن  يجب  الطلقاء..  اأنتم  اذهبوا 
عليه يف حياتنا، ونطبقه بكل القواعد 
التي من املمكن اأن تغري حياتنا ب�سكل 

اأف�سل».
ون�����س��ي��ح��ة اأخ�������رى ل��ل��ج��م��ي��ع» ل 
ي�ستعملك  خ���ن���دق  يف  ن��ف�����س��ك  جت��ع��ل 
خالله الآخرون كيفما �ساءوا واأرادوا .. 
التفكري  ا�ستقاللية يف  اأن متلك  يجب 
اأن  الأخ�����رون  ا���س��ت��ط��اع  واإذا  واحل�����وار، 

يديروك كاأدوات، ف�ستخ�سر كثريا«.
هيئة  اأع�ساء  على  »ال��واج��ب  وزاد 
ال��ت��دري�����ض وم���ن ي�����س��ارك��ه��م ال���ه���م، اأن 
ي��ع��م��ل��وا ع��ل��ى ت��رب��ي��ة  اجل��ي��ل اجل��دي��د 
ب�سكل  اأ�سلوب تفكري جديد  من خالل 

يتوافق مع ديننا الإ�سالمي«.

إشادة بآفاق
وقدم الدكتور خ�سران ال�سهيمي �سكره 
اإلى �سحيفة »اآفاق« لهذه ال�ست�سافة، 
وقال عنها »تكمن روعة هذه ال�سحيفة 
ممتع،  ب�سكل  تقدمها  التي  مادتها  يف 
واملحتوى  اجلميل  التنوع  اإل��ى  اإ�سافة 
ال��ث��ق��ايف ال���رائ���د وال��ك��ب��ري، م���ا جعلها 
و�سط  اأهميتها  فار�سة  مكانتها  تتبواأ 

الطالب واأع�ساء هيئة التدري�ض«.

ب����ن احل�����وار  ف���رق���ا  اأن ه���ن���اك  ك���م���ا 
واجل��������دال، وم����ا ي���ح���دث يف ���س��ب��ك��ات 
التوا�سل الجتماعي جدال ل فائدة 
وال�ستم  ب��ال�����س��ب  غ��ال��ب��ا  ينتهي  م��ن��ه 
والن����ت����ق����ا�����ض وان����ت���������س����ار ال���ن���ف�������ض، 
م�سبقة  اأح��ك��ام  على  مبني  واجل����دال 

لي�ض بتجرد«. 

مجتمع التربية
»املجتمع  خ�سران  ال��دك��ت��ور  ووا���س��ل 
يتكون من موؤ�س�سات تعليمية ر�سمية 
وم��وؤ���س�����س��ات  جمتمعية،  وم��وؤ���س�����س��ات 
غ����ري ر���س��م��ي��ة ك����الأ�����س����ر، والأخ�������رية 
باأن تعمل على تخريج جيل  مطالبة 
واع مثقف يلم مبا يحيط به، واأ�سري 
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ابراهيم مضواح األلمعي
ون���ال  ع����ام  1٩6٩،  اأمل����ع   ول����د يف رج����ال 
عمل   ،1٩٩3 ال�سريعة  يف  بكالوريو�ض 
التعليم  مراحل  مبختلف  التدري�ض  يف 
العام منذ تخرجه ، ثم م�سرفا لالإعالم 
الرتبوي بتعليم اأملع، ثم اأمينا للم�سادر 
التعليمية واملكتبات؛ وهو ع�سو جمل�ض 
جلنة  ورئي�ض  الأدب���ي  اأب��ه��ا  ن���ادي  اإدارة 

الطباعة والن�سر بالنادي

 عضويات
 •ع�سو جمل�ض اإدارة نادي اأبها الأدبي.

بنادي  والن�سر  الطباعة  جلنة   •رئي�ض 
اأبها الأدبي.

 •ع�سو فرع الثقافة بجائزة اأبها.
الإ����س���الم���ي  الأدب  راب����ط����ة   •ع�سو 

العاملية.
 •ع�سو موؤ�س�ض ملنتدى ال�سرد بع�سري.

ال��ع��م��رية  مل���ن���ت���دى  م���وؤ����س�������ض   •ع�سو 
الثقايف.

الثقافية  للديوانية  موؤ�س�ض   •ع�سو 
الأملعية.

 •ع�سو املجل�ض ال�ست�ساري بتعليم اأملع.
 •ع�سو يف اإعداد قامو�ض الأدب والأدباء 

ال�سعودين.
امل���وؤل���ف���ن  م��ع��ج��م  اإع��������داد  يف   •ع�سو 

مبنطقة ع�سري.

 صدر له
»خمتارات  الطيب  اأب��ي  طيبات  من   •

من روائع املتنبي«، 1٩٩7.
اأدبه  من  »روائ��ع  الطنطاوي  روائ��ع   •

وفوائد من كتبه«، 2000.
لغوية«،  »فوائد  الطنطاوية  • الفوائد 

.2000
.2001 )ق�س�ض(  الأ�سواك  • قطف 

• على ر�سيف احلياة )ق�س�ض( 2003.

 جوائز
املقالة،  فن  يف  الأدب��ي��ة  املدينة   •جائزة 

.1٩٩٩

 • و�سام وزارة الرتبية والتعليم للمعلم 
املتميز، 2000.

 • ج���ائ���زة اأب���ه���ا ال��ث��ق��اف��ي��ة يف ال��ق�����س��ة 
الق�سرية، 2003.

 • جائزة نادي جازان الأدبي يف الق�سة 
الق�سرية 2002.

 • جائزة نادي جازان الأدبي يف الق�سة 
الق�سرية، 2004.

 • جائزة ال�سارقة لالإبداع الروائي، عن 
رواية »جبل حالية«،  200٩.

 • ج���ائ���زة ح��ائ��ل ل���ل���رواي���ة، ع���ن رواي���ة 
»عتق«، 2013.

مشهور العمري

اأبها  ن���ادي  اإدارة  جمل�ض  ع�سو  ك�سف 
الأدب�����ي  اإب��راه��ي��م م�����س��واح الأمل��ع��ي اأن 
ب�سكل  حا�سر  ع�سري  يف  الثقايف  العمل 
ج��ي��د، رغ���م ال�����س��ك��وى م��ن ���س��ت��ات ه��ذه 
اجل���ه���ود، ع��ل��ى ن��ح��و ج��ع��ل م��ن العمل 
املنعزلة!  باجلزر  اأ�سبه  واقعا  الثقايف  
وو���س��ف يف ح���وار م��ع " اآفاق" الإن��ت��اج 
باأنه  ع�سري  منطقة  يف  املن�سور  الأدب��ي 
ال��ك��ت��اب  م�سكلة  واأن  ٌع،  ّ وم���ت���ن���ويِ ج��ي��ٌد، 

واملوؤلفن تكمن يف �سعف التوزيع. 

حدثنا عن الثقافة
يف منطقة ع�صري؟

الأدبي  الإنتاج  بالثقافة،  نعني   كنا  اإذا 
وال���ف���ن���ي، م����ن ���س��ع��ر وق�������س���ة ورواي������ة 
ب�سرية،  وف��ن��ون  وم�سرح،  اأدب���ي،  ونقد 
ودرا���س��ات  �سحفية،  وك��ت��اب��ة  وف��ل��ك��ل��ور، 
والجتماعي  التاريخي  باجلانب  ُتعنى 
وال���ث���ق���ايف ل��ل��م��ن��ط��ق��ة، ف���اإن���ن���ي اأق�����ول 
ب�سكل  ح��ا���س��ر  ذل���ك  ك��ل  اإن  مطمئنا: 
ج���ي���د، مي��ث��ل��ه يف ك����ل جم�����ال اأ����س���م���اء 
معروفة ومقروءة على امتداد الوطن، 
واإن كان الطموح والأماين اأكر واأكرث 
من املوجود؛ واإمنا ال�سكوى من �ستات 
هذه اجلهود، والعمل فيما ي�سبه اجلزر 
املنعزلة، �سواء على م�ستوى املوؤ�س�سات، 
و���س��ك��وى  الجت���اه���ات،  اأو  الأف������راد،  اأو 
غياب الرموز التي ميكن الركون اإليها.

بحكم رئا�صتكم للجنة
الطباعة والن�صر بالنادي الأدبي

كيف تقيم الن�صر الأدبي
يف املنطقة ؟

يف  املن�سور  الأدب���ي  الإن��ت��اج  اأن  اأح�سب 
م��ن��ط��ق��ة ع�����س��ري ج��ي��د، وم��ت��ن��وع، واإن 
يف  لي�ست  وامل��وؤل��ف��ن  ال��ك��ت��اب  م�سكلة 
ق��ادرون على تخطي هذه  الن�سر فهم 
عر  اأو  الأن��دي��ة  عر  والن�سر  امل�سكلة 
ولكن  نفقتهم،  على  ول��و  الن�سر  دور 

امل�سكلة يف التوزيع.
ن�ساأته  منذ  اأبها  اأدب��ي  اإ�سهام  اأم��ا 
اإ�سهام  فهو  املنطقة  ملثقفي  الن�سر  يف 
ك��ب��ري، حتى ل ي��ك��اد ي��وج��د م��وؤل��ف اأو 
اأديب مل ين�سر له النادي الأدبي كتاًبا 
لهم  ين�سر  مل  م��ن  وغ��ال��ب  اأك����رث،  اأو 
فالأنهم مل يقدموا اأعمالهم للن�سر يف 
نف�سه  بالعمل  يتعلق  لأم��ر  اأو  النادي، 

ل املوؤلف.

ما هي اأبرز الأ�صباب
التي دعتك للكتابة الرواية؟

ل��ي�����ض غ��ري��ب��ا اأن اأك���ت���ب رواي������ة، ف��اأن��ا 
اأين مل  �سارد ق�س�سي، غري  بالأ�سا�ض 
اأكن اأتق�سد كتابة الرواية ول اأخطط 
اأو  فكرة  ت��راودين  اأن  فاملعهود  لذلك، 
يالزمني  هاج�سا  ي�سبح  حتى  م�سهد 
يل  يت�سنى  ثم  مديدا،  اأو  وجيزا  زمنا 
النحو  ه��ذا  وعلى  ق�س�سيا،  معاجلته 
�����ْت ع��ل��ي ف��ك��رة امل����وت وح����ال امليت  اأحَلّ

خالل وعقب حلظة مفارقة الروح.
ثم ملا بداأت كتابتها وجدت الفكرة 
���س��ورة  ت��ت��ه��ي��اأ لتظهر يف  ك��ان��ت  ال��ت��ي 
ق�����س��ة ق�����س��رية ت��ت��م��دد وت�����س��ت��ع�����س��ي، 

فخطر يل معاجلتها روائيا.
وقد كان، خالل �سنة من الكتابة 
ولكي  والتح�سري،  واملراجعة  واملحو، 
اأج��ع��ل جت��رب��ت��ي ع��ل��ى امل��ح��ك قدمتها 
جلائزة ال�سارقة وحققت املركز الثاين 

من بن خم�ض وخم�سن رواية عربية، 
فكان ذلك موؤ�سرا على جناح التجربة.
وك��م��ا ك����ان ه��اج�����ض امل����وت داف��ع��ا 
لكتابة »جبل حالية، فقد كان هاج�ض 
املعاجلة  ت�ستوعبه  ل  ال���ذي  احل��ري��ة 

الق�س�سية دافعا لكتابة رواية »عتق«.

كيف ت�صف اهتمام ال�صباب 
بالثقافة ؟

ع����دي����دة،  ال�����������س�����وارف  اأن  �����س����ك  ل 
الثقافية  والرموز  كثرية،  واملحبطات 
والأدب����ي����ة امل����وؤث����رة غ���ائ���ب���ة، ك���ل ذل��ك 
واملعرفة  والأدب؛  الثقافة  م��ن  جعل 
يف  وث��ان��وي��ا  هام�سيا  �سيًئا  ع��ام  ب�سكل 
الكبار وال�سغار، ومع ذلك ففي  حياة 
الثقافة  هاج�سه  ي��ك��ون  م��ن  ال�����س��ب��اب 
ب�سكل  والأدب��اء  الأدب  وحب  واملعرفة، 

ُيده�ض، ويعيد بريق كلمة اأخرية ؟
اإذا ك��ان ق���راء ه��ذه اجل��ري��دة هم 
اإل��ى  اأدع��وه��م  فاإنني  اجلامعة  ط��الب 
عر  والأدب  ال��ث��ق��اف��ة  ع����امل  دخ�����ول 
بوابة )ال�سري الذاتية( لأدباء النه�سة 

الأدبية ومثقفيها
�������َي�������ر ال����رج����ال  ورم�������وزه�������ا، ف�������سيِ
ي��ن��خ��دع��وا  واأل  الأج�����ي�����ال،  م���در����س���ة 
الفارغ،  ال�سجيج  الأ�سماء ذات  بريق 
�سحايا،  من  الأ�سماء  لتلك  ك��ان  فكم 
ب��ه��م طريقهم  ان��ت��ه��ت  وخم���دوع���ن، 
خ��ل��ف ه�����وؤلء اإل����ى ل ����س���يء. ك��م��ا اأن 
الثقافة  طريق  ي�سلكون  حن  عليهم 
والأدب اأن ميتلكوا ذخرية من ال�سر، 
وامل����ث����اب����رة، وال�������س���ري اإل�����ى اأه���داف���ه���م 
ال�سامية ب�سدق وداأب وتريث، وحينها 
���س��ت�����س��ان��ده��م ال����ظ����روف ف��ي��ح��ق��ق��ون 

اأهدافهم بعون اهلل تعالى.

إنتقد غياب الرموز
عن  المشهد الثقافي

إبراهيم األلمعي:
العمل الثقافي في عسير 

تحول إلى جزر منعزلة

 مشاركات
يف  الثقافية  اأي��ام��ه��ا  يف  اململكة،   •مثل 

مملكة البحرين، 2007.
جميع  يف  وق�����س�����س��ه  م��ق��الت��ه   •ن�سر 
ال�������س���ع���ودي���ة، ويف ع����دد من  ال�����س��ح��ف 
املجالت املحلية والعربية منها: جملة 
امل���ع���رف���ة، وامل���ج���ل���ة ال���ع���رب���ي���ة، وجم��ل��ة 

املنهل، وجملة العربي.
الكويتية، ودبي الثقافية، وغريها.

داخلية  عديدة  منرية  م�ساركات   •له 
وخ����ارج����ي����ة، ك���م���ا �����س����ارك يف ح������وارات 
ث��ق��اف��ي��ة، ع���ر الإذاع�������ة وال��ت��ل��ف��زي��ون 

ال�سعودي، وقناة النيل الثقافية.
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رياضة

في بطولة اتحاد الجامعات السعودية..
منتخب الجامعة لكرة الهدف يحقق المركز األول

وذهبية رمي القرص
سعيد العمري

اأحمد  الدكتور  التعليم  وزي��ر  معايل  برعاية 
التجمع  فعاليات  اأقيمت  العي�سى  حممد  بن 
الثاين لبطولت الحتاد الريا�سي للجامعات 
ال�سعودية، حيث �ساركت جامعة امللك خالد يف 
عدد من الألعاب، وتوج منتخبها لكرة الهدف 
بكاأ�ض املركز الأول بعد اأن حقق فوزا م�ستحقا 
الق�سيم  ع��ل��ى ج��ام��ع��ه  ال��ن��ه��ائ��ي��ة  امل���ب���اراة  يف 
التي  ال��ن��ق��اط  جم��م��وع  وب��ل��غ   .5/11 بنتيجة 
املركز  نقطة حمققة    62 اجلامعة  ح�سدتها 
الثالث على م�ستوى اجلامعات البالغ عددها  

17 جامعة �سعودية.
ب������دوره ح��ق��ق ال���الع���ب زي�����اد اخل��ري��ب 
ذه��ب��ي��ة م��ن��اف�����س��ة رم���ي ال��ق��ر���ض، ك��م��ا حقق 
امل��رك��ز  اخل��ا���س��ة  الح��ت��ي��اج��ات  ذوي  منتخب 
ال��ث��ال��ث، وذل����ك ع��ل��ى م��الع��ب ج��ام��ع��ة امللك 
ف��ي�����س��ل ب����الإح���������س����اء  خ������الل ال����ف����رتة 11-

143٩/3/14. واأو�سح الإداري باإدارة الأن�سطة 
الأ���س��ت��اذ  ال��ط��الب  ���س��وؤون  ب��ع��م��ادة  الريا�سية 
علي الوهابي اأنه �سعيد بتحقيق هذه النتائج 
الإيجابية، وقال »ن�سعى لتحقيق نتائج اأف�سل 
يف املناف�سات املقبلة باإذن اهلل«؛ وهناأ الوهابي 
وهم:  الهدف  لكرة  اجلامعة  منتخب  لعبي 
زي�����اد اخل���ري���ب، واأح���م���د ح��ك��م��ي، وع���ب���داهلل 
القحطاين، و�سعيد حمود، ومعاذ القحطاين 
الذين حققوا 24 نقطة اأهلتهم املركز الول.

ل��ذوي  اجلامعة  منتخب  ب���اأن  اأو���س��ح  و 
الثالث،  امل��رك��ز  اخل��ا���س��ة حقق  الح��ت��ي��اج��ات 
واأي�سا املركز الرابع على م�ستوى اجلامعات 
اأن جمع خم�ض ميداليات يف  ب���38 نقطه بعد 
»ح�سدت  واأ���س��اف  ال��ق��وى،  األ��ع��اب  مناف�سات 
امل��رك��ز  ال��ق��ر���ض  رم���ي  مناف�سة  اجل��ام��ع��ة يف 
بها  ت����وج  ال��ت��ى  ال��ذه��ب��ي��ة  وامل��ي��دال��ي��ة  الأول 
ال��الع��ب زي���اد اخل���ري���ب«. وب���ن اأن ال��الع��ب 
وامليدالية  الثاين  املركز  حقق  حكمي  اأحمد 
حقق  ب�سري،  م��رت   400 �سباق  ويف  الف�سية 
الالعب احمد حكمي املركز الثالث وامليدالية 
ال��رم��ح حقق  رم��ي  ال��رون��زي��ة، ويف مناف�سه 
الالعب زياد اخلريب امليدالية الف�سية، فيما 
�سباق  القحطاين يف  الالعب عبد اهلل  اأح��رز 
دفع الكره احلديدية املركز الثالث وامليدالية 

الرونزية، يف �سباق دفع الكره احلديدية.
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رياضة

منتخبنا الوطني
يواجه الدب الروسي

في افتتاح كأس العالم
الرو�سي  ال��دب  مع  ال�سعودية  منتخب   ،2018 رو�سيا  العامل يف  كاأ�ض  قرعة  اأوقعت 
�ساحب الأر�ض واجلمهور، يف املباراة الفتتاحية يوم 14 يونيو، املوافق 30 رم�سان 
)فلكيا( على اأ�ستاد لوزيهنكي العريق يف العا�سمة مو�سكو، حيث �سمت املجموعة 
اأمام  الثانية  املباراة  املنتخب  ويخو�ض  واأوروغ���واي.  وم�سر،  وال�سعودية،  رو�سيا، 
منتخب اأوروج��واي على ملعب مدينة رو�ستوف-اأون دون يف 20 حزيرانيونيو، ثم 
يلتقي املنتخب امل�سري على ملعب »فولغوغراد« يوم 25 من ال�سهر نف�سه. واأو�سح 
املنتخب  و�سع  عبداهلل، باأن  ماجد  الكابنت  رو�سيا،  مونديال  يف  املنتخب  مدير 
اأن  الأر���ض واجلمهور ل يفرق  كثريا، حيث  اأم��ام �ساحب  الفتتاحية  يف مباراته 

ال�ستعداد اجليد وم�ساعفة اجلهود  هي من ت�سنع النتائج الإيجابية.



آفاق مصورة

احتفال الجامعة باليوم العالمي لإلعاقة
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أقسام

خالد العمري

اأك������د رئ���ي�������ض ق�����س��م ن���ظ���م امل���ع���ل���وم���ات 
حممد  الدكتور  الآيل  احلا�سب  بكلية 
املعلومات يف  اأهمية نظم  ال�سقر على  
بال�سركات  الكمبيوتر  تطبيقات  رب��ط 
وامل���وؤ����س�������س���ات احل���ك���وم���ي���ة، م�����س��ريا يف 
حواره ل� »اآفاق« اإلى اأربعة نقاط رئي�ضة 
لتطوير  الق�سم؛ تفا�سيل هذه املحاور 
وغريها نطالعها يف احلوار التايل مع 

الدكتور حممد ال�سقر: 

حدثنا بداية عن الق�صم 
والتخ�ص�س

وماذا يقدم لطالبه ؟
احلقول  اأه��م  م��ن  يعد  املعلومات  نظم 
هذه  وح��ت��ى  ال�ستينات  يف  ن�ساأته  منذ 
ب��رب��ط تطبيقات  ي��ق��وم  ل��ك��ون��ه  الي����ام 
ال��ك��م��ب��ي��وت��ر ب��ال�����س��رك��ات وامل��وؤ���س�����س��ات 
تقاطع  يدر�ض  اآخر  مبعنى  احلكومية، 

دائرتي التكنولوجيا والعمال.
هو باخت�سار اجل�سر الذي يربط 
ال����رجم����ي����ات امل���ح�������س���ة ب��امل��وؤ���س�����س��ات 
وامل��ن��ظ��م��ات ب��ك��اف��ة اأن���واع���ه���ا وب���دون���ه 
�سدها.  ي�سعب  ف��ج��وة  ه��ن��اك  �ستكون 
لطالبه  الق�سم  ي��ق��دم  ذل��ك  على  ب��ن��اء 
اأع�����س��اء  م��ن  متكاملة  اك��ادمي��ي��ة  بيئة 
هيئة تدري�ض ومواد ومعامل وم�ساريع 
الرئي�سي  الهدف  تخدم  والتي  وغ��ريه 

الذي يتمحور حوله التخ�س�ض.

يبدو من اإجابتك باأن التخ�ص�س 
مت�صعب وميتد لأكرث من جمال، 

األي�س كذلك؟
النظام  فيها  يعمل  ال��ت��ي  البيئة  ن��ع��م، 
ه��ي ج���زء م��ن��ه م��ا يفتح جم���الت ع��دة 
املعلومات  لها يف جمال نظم  ل ح�سر 
والبحث  العليا  الدرا�سات  يف  خ�سو�سا 

العلمي.
ب��ع�����ض ت��ط��ب��ي��ق��ات ن��ظ��م  ك���م���ا ان 
املعلومات ن�سجت لدرجة اأنها ا�سبحت 
امل��ع��ل��وم��ات مثل  ن��ظ��م  داخ���ل  تخ�س�ض 
وال�سحة  اجل��غ��راف��ي��ة  امل��ع��ل��وم��ات  نظم 
م��وارد  تخطيط  واأنظمة  اللكرتونية 

املوؤ�س�سات.
كما يدر�ض التخ�س�ض دور النظام 

املعلوماتي يف حتقيق اهداف ال�سركات 
وامل���وؤ����س�������س���ات وك��ي��ف��ي��ة حم�������اذاة ن��ظ��م 
ال�سرتاتيجية  ب���الأه���داف  امل��ع��ل��وم��ات 
لتح�سن  ال��ن��ظ��ام  ا���س��ت��خ��دام  كيفية  او 

العمل.
اأي�سا  التخ�س�ض  يدر�ض  واأخ���ريا 
ام�����ن ال���ن���ظ���ام امل���ع���ل���وم���ات���ي وج�����دوى 
كبري  فالتخ�س�ض  تبديله.  او  ترقيته 
وي��دخ��ل فيه ع��دة جم��الت وعلى عدة 

م�ستويات.

كيف يواكب الق�صم
التطورات يف جمال اخت�صا�صه؟

من وجهة نظري هذا يعتمد على مدى 
اط����الع م��ن�����س��وب��ي ال��ق�����س��م ب��ك��ل ج��دي��د 
يف ال��ت��خ�����س�����ض ال���ع���ام وال��ت��خ�����س�����س��ات 
املعلومات.  املتفرعة من نظم  الدقيقة 
ال��ق�����س��م  م���ن�������س���وب���ي  وع������ي  زاد  ك���ل���م���ا 
وم���واك���ب���ت���ه���م ل��ل��ت��خ�����س�����ض ك��ل��م��ا ك���ان 

الق�سم مرتبطا مب�ستجدات العامل.
تعد  العلمية  واملوؤمترات  البحوث 
وعليه  ال��ت��ط��ورات  ملواكبة  رائ��ع��ا  مكانا 
فاإن امل�ساركة بها مهم جدا. اأي�سا قراءة 
بع�ض  تقدمها  التي  امليدانية  التقارير 
مثل  وامل��واق��ع  املوؤ�س�سات  اأو  املنظمات 
العالقات  من  �سبكة  وعمل   Gartner
مع املهتمن بالتخ�س�ض يف كل العامل 

والتوا�سل معهم.
ه���ذا ك��ل��ه م��ن ���س��اأن��ه ج��ع��ل الق�سم 
على  ذل��ك  وينعك�ض  للتطورات  مواكبا 
ث��ق��اف��ة ال��ق�����س��م ال��داخ��ل��ي��ة واأح���ادي���ث 
امل���ع���ام���ل  اأدوات  واخ����ت����ي����ار  الأروق����������ة 
وحت���دي���ث امل��ن��اه��ج واخ���ت���ي���ار م�����س��اري��ع 
ال���ت���خ���رج وت���و����س���ي���ات وع���م���ل ال��ل��ج��ان 

املتفرقة.    

ما الدور الذي يوؤديه الق�صم
جتاه خدمة املجتمع؟

م���وؤخ���را ب�����داأت ب��ال��ت��ن�����س��ي��ق م���ع بع�ض 
توعوية  دورات  لعمل  الق�سم  اأع�����س��اء 
يف الأم���ن ال�����س��ي��راين  وه��ي مفتوحة 

للجميع و�ستعقد قريبا اإن �ساء اهلل.

هل يقيم الق�صم دورات
تدريبية للطالب؟

م��ن��ذ ا���س��ت��الم��ي ل��ل��ق�����س��م ب���داي���ة ه��ذا 

ولكن  للطالب  دورات  نقم  مل  الف�سل 
 SAP مت الت���ف���اق م��ب��دئ��ي��ا م��ع ���س��رك��ة
العامل  �سركة برجميات يف  اأك��ر  راب��ع 
ل���ت���زوي���د ال���ط���الب ب�������دورات جم��ان��ي��ة 
داخل مقر اجلامعة مينح من خاللها 
ال��ط��ال��ب ���س��ه��ادة م��ن ال�����س��رك��ة الأم يف 
فرع  يف  التدريب  مدير  و�سيقوم  املانيا 
امل��م��ل��ك��ة ال��ع��رب��ي��ة ال�����س��ع��ودي��ة الأ���س��ت��اذ 
ح�ضام اخل��راط بزيارة للق�ضم يف �ضهر 

فراير القادم باإذن اهلل.

كيف تقيمون م�صتوى
البحث العلمي يف الق�صم؟

موؤخرا قمنا بعمل اإح�سائية لالأبحاث 
ووج���دن���ا  ع����ام 2017  ف��ق��ط  امل���ن�������س���ورة 
اأن ال��ع��دد مم��ت��از وه��ن��اك ت��ن��وع م��ا بن 

املوؤمترات واملجالت.

رئيس قسم هندسة الحاسب: القسم يعد لتقديم 
دورات توعوية في »األمن السيبراني«

كما اأن هناك اهتماما بالن�سر يف 
جمالت وموؤمترات معترة. فالبحث 
العلمي هو �سمن اأولوياتي يف الق�سم؛ 
�سهرين  ب��ع��د  الق�سم  �سينظم  ل��ذل��ك 
 Design ب����اإذن اهلل ور���س��ة ع��م��ل ع��ن 
هناك  و�سيكون   Science Research
اج���ت���م���اع���ات ودي�����ة ���س��ه��ري��ة مل��ن��اق�����س��ة 
م�����س��ت��ج��دات ال��ب��ح��ث ال��ع��ل��م��ي وت��ب��ادل 

اخلرات والهتمامات.  

ما خطتكم امل�صتقبلية
لتطوير الق�صم؟

الق�سم  ل��ت��ط��وي��ر  امل�ستقبلية  خ��ط��ت��ن��ا 
تتمحور حول اأربعة نقاط:

اأول: حتديث اخلطة الدرا�سية يف 
لتتما�سى  البكالوريو�ض  برنامج 
وج��دي��د  الع��ت��م��اد  متطلبات  م��ع 

ال��ت��خ�����س�����ض ول���ت���ك���ون الأف�������س���ل 
حمليا.

ث���ان���ي���ا: ت���ط���وي���ر اأع���������س����اء ه��ي��ئ��ة 
ال��ت��دري�����ض ب��ال��ق�����س��م وا���س��ت��ق��ط��اب 
البحث  على  والتحفيز  الأف�����س��ل 
العلمي وخلق بيئة وثقافة بحثية 

تناف�سية داخل الق�سم.
ماج�ستري يف  برنامج  ثالثا: عمل 
تواكب  مب�����س��ارات  املعلومات  نظم 
العام مثل  العمل والحتياج  �سوق 

اأمن املعلومات وعلم البيانات.
ال�سراكات  م��ن  ال���س��ت��ف��ادة  راب��ع��ا: 
التعليم  م�ستوى  لرفع  اخلارجية 

والتعلم.  

كلمة توجهها لطالب الق�صم؟
املعلومات  اأن تخ�س�ض نظم  اأن يعلموا 

م�����ن اأه�������م ال���ت���خ�������س�������س���ات واح���ت���ي���اج 
ج��دا.  ك��ب��ري  للتخ�س�ض  ال��ع��م��ل  ���س��وق 
اأمن  يف  تنتظرهم  ج��دا  كثرية  وظائف 
واإدارة  الأن��ظ��م��ة  وحت��ل��ي��ل  امل��ع��ل��وم��ات 
ال��ب��ي��ان��ات وال��ت��ج��ارة  امل�����س��اري��ع وحتليل 
الل��ك��رتون��ي��ة وغ��ريه��ا م��ن ال��وظ��ائ��ف 
ل��ذل��ك  للتخ�س�ض  وامل��ن��ا���س��ب��ة  امل��ه��م��ة 
ع��ل��ي��ه��م امل���ث���اب���رة والج���ت���ه���اد وال��ث��ق��ة 
فراغهم  اأوق��ات  ي�ستغلوا  واأن  باأنف�سهم 
امل���وارد  خ��الل  م��ن  اأنف�سهم  تطوير  يف 
من  او  الق�سم  او  الكلية  تقدمها  التي 

خالل البحث والتطوير الذاتي.
من  الكثري  اأن  احل��ظ  ح�سن  م��ن 
ال��������دورات وامل�������واد ال��ع��ل��م��ي��ة م���وج���ودة 
ومتاحة  النرتنت  على  جماين  ب�سكل 
ل��ل��ج��م��ي��ع ومي���ك���ن ال����س���ت���ف���ادة م��ن��ه��ا 

للتقوية وال�ستزادة.

نظم المعلومات داعم رئيس لبحوث الدراسات اإلدارية
ن�������س���اأ ع���ل���م ن���ظ���م امل���ع���ل���وم���ات ك���اأح���د 
لفهم  كمحاولة  احلا�سوب،  اأفرع علم 
ولفل�سفة اإدارة التقنية داخل املنظمات 
يف  رئي�سيا  جم��ال  لي�سبح  تبلور  ث��م 
باأنه  التاأكيدات  تزايدت  الإدارة، حيث 
جم���ال م��ه��م ل��ل��ب��ح��وث يف ال��درا���س��ات 
الإداري�������������ة، وه�����و ي����در�����ض يف ج��م��ي��ع 
اجلامعات الكرى واملدار�ض التجارية 
يف العامل وهو و�سيلة حتدد بها النظم 
املوؤ�س�سة،  ا�سرتاتيجية  ت��دع��م  ال��ت��ي 
ب���اإط���ار للتطبيق  ال��ن��ظ��ام  ب��ه��ا  وي����زود 
الفعال انطالقا من درا�سة ت�سخي�سية 

وو�سفية للو�سعية احلالية.

يتكون  نظام  املعلومات هو  ونظم 
م���ن اأ���س��خ��ا���ض و���س��ج��الت ال��ب��ي��ان��ات 
ويقوم  يدوية  وغ��ري  يدوية  وعمليات 
ه������ذا ال����ن����ظ����ام مب���ع���اجل���ة ال���ب���ي���ان���ات 
وه���و  م��ن��ظ��وم��ة  اأي  يف  وامل���ع���ل���وم���ات 
جم��م��وع��ة م���ن ال��ع��ن��ا���س��ر امل��ت��داخ��ل��ة 
التي تعمل مع بع�سها البع�ض جلمع 
املعلومات  وتوزيع  وتخزين  ومعاجلة 
املتوفرة عن مو�سوع ما ب�سكل منهجي 
التنظيم  ولدعم  القرار  اتخاذ  لدعم 
وبناء  املنظمة  يف  والتحليل  والتحكم 
عن  وا���س��ح  وم�ستقبلي  ح��ايل  ت�سور 

مو�سوع البحث.

+ 
ق

فا
آ

وع�����������ادة م������ا ي�������س���ت���خ���دم ه����ذا 
امل�����س��ط��ل��ح خ��ط��اأ ب��اع��ت��ب��اره م��رادف��ا 
والتي  املحو�سبة،  املعلومات  لنظم 
معلوماتية  تقنية  �سوى  لي�ست  هي 
وع����ب����ارة ع����ن اأح������د ع��ن��ا���س��ر ن��ظ��ام 
املعلومات  ن��ظ��م  وت��ع��ت��ر  امل��ع��ل��وم��ات 
درا�سة تقنية  م��ن  ج���زء  امل��ح��و���س��ب��ة 

املعلومات.
وب��ال��رغ��م م��ن ه���ذا ف��اإن��ه يجب 
التمييز بينهم وبن نظم املعلومات 
هي  املعلومات  ونظم  ت�سملهم  التي 
اأر�سفة  يف  ت�ستخدم  ال��ت��ي  ال��رام��ج 
واحل�سول  البيانات  وتنظيم  واإدارة 

على املخرجات من خالل اج��راءات 
�سري  اآليه  وفق  اإن�ساوؤها  يتم  معينه 
العمل يف اأي موؤ�س�سة. اأما تكنولوجيا 
املعلومات فهي عبارة عن البتكارات 
يف  امل��ب��ت��ك��رة  ال��ت��ق��ن��ي��ات  و  الدوات  و 

جمال تكنولوجيا املعلومات.
ون����ظ����م امل���ع���ل���وم���ات ت�����س��ت��خ��دم 
ت��ق��ن��ي��ات ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا، ح��ي��ث اإن 
ال�سباقة  هي  املعلومات  تكنولوجيا 
دوما؛ ومن ثم تاأتي نظم املعلومات 
التي  اجلديدة  التقنيات  لت�ستخدم 
تكنولوجيا  ع���امل  يف  اب��ت��ك��اره��ا  مت 

املعلومات.
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د إحسان إبراهيم: المحاسبة هي لغة العصر
وخريجوها أصبحوا عملة رابحة

عائشة الشهري

الأع�����م�����ال  اإدارة  و�����س����ف����ت اأ�����س����ت����اذة 
بخمي�ض  امل��ج��ت��م��ع  ب��ك��ل��ي��ة  امل�������س���ارك���ة 
اإب��راه��ي��م  اإح�����س��ان  م�سيط، الدكتورة 
بلغة  امل��ح��ا���س��ب��ة  اإب���راه���ي���م،  اهلل ج��اب��و 
اليوم  اأن  العامل  ال��ى  م�سرية  الع�سر 
ت���زاي���دت ح��اج��ت��ه  ل��ل��ت��ج��ارة ال��ع��امل��ي��ة 
والإ����س���ت���رياد وال��ت�����س��دي��ر، مم��ا ا�سهم 
عملة  املحا�سبة  ي�سبح  خريجو  ان  يف 
راب���ح���ة، ح��ي��ث ت��رت��ف��ع وت����رية الطلب 

عليهم يوما بعد يوم.
»اآف�����اق«  ل����  ح��دي��ث��ه��ا  وك�سفت  يف 
ع���ن ال�����س��ع��وب��ات ال���ت���ي واج��ه��ت��ه��ا يف 
ت��دري�����ض م���ادة امل��ح��ا���س��ب��ة، ن��وه��ت ال��ى 
اأن امل��ن��ه��ج ي��ك��ون اأح��ي��ان��ا غ���ري ج���اذب 
للطالبات، حيث ت�سعر الطالبة  بامللل 
ب��الأرق��ام،  مليء  جتاهه  نتيجة  كونه 
خ���الل  حر�سها من  اإل�������ى  م�������س���رية 
عقول  يف  على غر�سها  املادة   تدري�ض 
واأن  �سل�سلة،  امل��ادة  هذ  كون  الطالبات 
خ��الل  م��ن  ج��اذب��ة  جتعل  املحا�سرة 
ال��ت��ح�����س��ري والإ����س���ت���ع���داد اجل��ي��د لها 
فيها  اإلى  الطالبات  تق�سيم  يتم  واأن 

جمموعات عمل �سغرية. 
 

ما هي الدافع التي حملتك
الى اختيارك تخ�ص�س 

املحا�صبة؟ 
اإع��ج��اب��ي مب���ادة امل��ح��ا���س��ب��ة ج���اء اأث��ن��اء 
الأع���م���ال  اإدارة  مل��اج�����س��ت��ري  درا����س���ت���ي 
بباندونغ اإندوني�سيا وقد كنت  اأدر�سها 
ب��ال��ل��غ��ة الجن��ل��ي��زي��ة و وج��دت��ه��ا م��ادة 
اأي هي  ال��ي��وم��ي��ة  ب���احل���ي���اة  ل�����س��ي��ق��ة 
بالتجارة  التعامل  كيفية  تف�سر  م��ادة 
الأع��م��ال  اإدارة  يف  لي�س  والن�����ض��ب��اط 

فقط بل يف م�سرية حياتنا اليومية.

ما الأهداف التي تتطلعني 
لتحقيقها من خالل تدري�س

مادة املحا�صبة؟ 
اأ�����س����ع����ى ال������ى ت���ر����س���ي���خ���ه���ا يف ع���ق���ول 
الى  ت���وؤدي  �سل�سة  م��ادة  ال�سباب  فهي 
احداث ع�سف ذهني وحترك الطموح 
بل  بثقة وجدية  الأرق���ام  مع  للتعامل 

وتزرع الأمل اجلميل.

وما اأهم الجنازات
التي حققتيها كع�صوة

هيئة تدري�س؟ 
م��ن اه���م الجن�����ازات ال��ت��ي  �سعيت  ال��ى 
اهلل  ب��ف�����س��ل  ذل���ك  يف  ووف���ق���ت  حتقيقها 
هي: تنقيح منهج املحا�سبة كل 5 �سنوات، 
وبرنامج  حما�سبة،  دبلوم  على  وح�سلت 
درا�سات عليا للمحا�سبة. كما در�ست مادة 
اأربطها  كنت  لأين  الداخلية«  »املراجعة 
باجلودة ال�ساملة يف املوؤ�س�سة واملنظمات. 
اأي�������س���ا ق���م���ت ب���ت���دري�������ض »م�����س��ط��ل��ح��ات 
حما�سبة« لأنها تفيد الطالب يف كيفية 
واأي�����س��ا  باللغة الجن��ل��ي��زي��ة  امل����ادة  رب���ط 
ك��ث��ق��اف��ة ت��ف��ي��ده��م يف احل���ي���اة ال��ع��ل��م��ي��ة 

اإدارة الع��م��ال  وال��ع��م��ل��ي��ة، وق��ح��ت م���ادة 
واأدخ���ل���ت دب���ل���وم و���س��ي��ط ودب���ل���وم ع���ايل، 
بالإ�سافة اإلى اإدخال املحا�سبة كدرا�سات 

م�ستمرة ل�سيدات الأعمال.

وما هي اأهم اأبحاثك ودرا�صاتك 
خالل م�صريتك العلمية؟ 

اإدارة  اأجن���زت ع��ددا م��ن الكتب  وه��ي: 
اجل������ودة ال�����س��ام��ل��ة يف امل�����س��ت�����س��ف��ي��ات، 
وحكاية »اآمنة بنت خري ال�سيد.. تاريخ 
اأ�سرة«، ا�سافة الى كتاب »ذكر اهلل عطر 
اإدارة  ال��ق��ل��وب«، وك��ت��اب »امل�����س��روع��ات.. 
وحكايات  وق�س�ض  الب�سرية«،  امل���وارد 

لالأطفال )عر واأحكام(.

كيف تواكبني التطور احلا�صل
يف جمال تخ�ص�صك؟ 

من  با�ستمرار  التطورات  ه��ذه  اأواك��ب 
خ���الل ال���ق���راءة وامل��ح��ا���س��رات وور����ض 

العمل.

كيف تطورين  عملك  الأكادميي؟ 
ت��ط��وي��ر ع��م��ل��ي الأك����ادمي����ي ي��ت��م من 
خ������الل ال���ب���ح���ث ال���ع���ل���م���ي وب���ت���ق���دمي 
وخارج  داخل  فيها  وامل�ساركة  البحوث 

القطر.

كيف ميكن جعل حما�صرة 
املحا�صبة جذابة؟ 

���س��ت��ك��ون حم��ا���س��رة امل��ح��ا���س��ب��ة ج��اذب��ة 
وذل�������ك ب���ال���ت���ح�������س���ري وال�����س����ت����ع����داد 
وج��ود  يف  اأي�سا  و  للمحا�سرة  اجليد 
جمموعات عمل �سغرية كور�ض تكون 

جاذبة للطالبات. 

ما ال�صعوبات التي واجهتك
يف تدري�س مادة املحا�صبة؟ 

تدري�ض  واجهتني يف  التي  ال�سعوبات 
م���ادة امل��ح��ا���س��ب��ة اأح��ي��ان��ا امل��ن��ه��ج يكون 
امل�����ادة  لأن  ل���ل���ط���ال���ب���ات  ج������اذب  غ����ري 
الطالبة  اأي  قاب�سة  جن��ده��ا  اأح��ي��ان��ا 
ب���الأرق���ام،  مليئة  لأن��ه��ا  ب��امل��ل��ل  ت�سعر 
املادة  اأن جتعل  ولكن ميكن لالأ�ستاذة 

�سل�سة جاذبة باإدخال اأ�ساليب تدري�ض 
التكنولوجيا  ا�ستخدام  مثاًل  جديدة 

احلديثة.

ر�صالة توجهينها
الى طالبات املحا�صبة؟ 

اأ�سبحت املحا�سبة لغة الع�سر فالعامل 
للتجارة  ما�سة  حاجة  يف  �سار  ال��ي��وم 
ال��ع��امل��ي��ة وال�����س����ت����رياد وال��ت�����س��دي��ر، 
املحا�سبة  خ��ري��ج��و  اأ���س��ب��ح  وب��ال��ت��ايل 

عملة رابحة.
ك��م��ا اأو�����س����ي ال���ط���ال���ب���ات ب��اجل��د 
العلمية يف  البحوث  واإج��راء  واملثابرة 

املحا�سبة وتكنولوجيا املحا�سبة.

بطاقة
ج����ام����ع����ة  م��������ن  ت������خ������رج������ت   •

اخلرطوم.
• نالت درجة املاج�ستري يف اإدارة 
الأع���م���ال م��ن ج��ام��ع��ة ب��ان��دون��غ، 

اإندوني�سيا. 
• حا�سلة على الدكتوراه الأولى 
يف  العاملية  اأفريقيا  جامعة  م��ن 

الإدارة. 
• حا�سلة على الدكتوراه الثانية 
بجامعة  اإلتحاقها  بالعمل  بعد 
والتكنولوجيا،  للعلوم  ال�سودان 
وكانت يف اإدارة العمال تخ�س�ض 

»اجلودة ال�ساملة«.
• ع��م��ل��ت يف ع����دة ج���ام���ع���ات يف 
جمال الدرا�سات العليا، كجامعة 
ال���ث���ق���اف���ة وج���ام���ع���ة اخل���رط���وم 
اأم درم����ان ال���س��الم��ي��ة  وج��ام��ع��ة 

وجامعة الإمام املهدي. 
• قدمت و�ساركت يف عدة دول يف 
العلمية  والبحوث  العمل  ور���ض 
و م�سر،  ولبنان  وليبيا  ك��الأردن 
علمية  ب���ح���وث  يف  ���س��ارك��ت  ك��م��ا 

داخل ال�سودان.
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خالد العمري 

امل�����س��ارك يف ق�����س��م اللغة  ي���رى الأ����س���ت���اذ 
ونقده(  العربي  )الأدب  واآدابها  العربية 
الكلية  ووك��ي��ل  الإن�����س��ان��ي��ة  ال��ع��ل��وم  بكلية 
للدرا�سات العليا الدكتور قا�سم بن اأحمد 
الأكادميية  ال�سعوبات  من  اأن  قا�سم  اآل 
عدم  اجلامعة،  يف  ال��ط��الب  ت��واج��ه  التي 
اإدراك �سريحة كبرية من الطالب للنقلة 
الكبرية من مرحلة الثانوية اإلى املرحلة 
اجل��ام��ع��ي��ة؛ ال���ت���ي ت��ع��ت��م��د ع��ل��ى ال��ت��ع��ل��م 
اإل���ى ع��دم توا�سل ن�سبة  اإ���س��اف��ة  ال��ذات��ي 
الذي  الأك��ادمي��ي؛  باملر�سد  منهم  كبرية 
التي  امل�سكالت  م��ن  كثري  ح��ل  يف  ي�سهم 
قد تواجههم. ون�سح يف حوار مع »اآفاق« 
واجلدية  امل�سوؤولية،  با�ست�سعار  الطالب 

يف العمل مبا يف ذلك ال�ستذكار.

كيف تقيم �صعي اجلامعة
يف حتقيق الريادة؟

خ���ط���ت اجل����ام����ع����ة خ�����ط�����وات ج���ب���ارة 
يف زم�����ن ق�������س���ري، ح���ي���ث ا���س��ت��ط��اع��ت 
واأن  ال���ع���امل���ي���ة،  امل���ن���ج���زات  ت���واك���ب  اأن 
ب��ه��ا يف  اخل��ا���س��ة  ب�سمتها  ل��ه��ا  ت��ك��ون 
جم�����الت ال����درا�����س����ات ال��ع��ل��ي��ا، ول��ه��ذا 
التحديات  قدر  على  خمرجاتها  كانت 

املعا�سرة.
وب����ه����ذا ا���س��ت��ح��ق��ت جت��رب��ت��ه��ا اأن 
ينظر اإليها بعن التقدير من جامعات 
ق��ب��ل بع�ض  م��ن  واأن حت��ت��ذى  رائ�����دة، 
اجل���ام���ع���ات ال��ن��ا���س��ئ��ة، ح��ي��ث اإن���ه���ا قد 
ح���اول���ت يف ب��راجم��ه��ا الن���ط���الق من 

حيث انتهى الآخرون.

توليت من�صب وكيل كلية
العلوم الإن�صانية للدرا�صات 

العليا، حدثنا عن هذه التجربة؟
كانت التجربة ثرية جدا على امل�ستوى 
حيث  والعلمي،  والعملي  ال�سخ�سي، 
مكنني ذل��ك م��ن الط���الع على بع�ض 

امل����ن����اظ����رة يف اجل���ام���ع���ات  ال�����رام�����ج 
الأخ�����رى ���س��واء اأك����ان ذل���ك داخ��ل��ي��ا اأم 
خ��ارج��ي��ا، وحم��اول��ة الإف�����ادة م��ن تلك 
الدرا�سات  برامج  يعزز  مما  التجارب؛ 
عن  ذل��ك  اأك���ان  ���س��واء  بالكلية،  العليا 
ال��ب��ع��د  اأم  ال��ت��ن��ظ��ي��م��ي  ال��ب��ع��د  ط���ري���ق 
الذي  التقني  البعد  اأم  العلمي  املعريف 
حماولة  يف  التعليمية،  العملية  يخدم 
ل��ن��ق��ل ت��ل��ك اخل������رات اإل�����ى ال���زم���الء 
والأق�������س���ام وال��ك��ل��ي��ة، وه����ذا م��ا نهدف 

ونتوجه اإليه مب�سيئة اهلل.

ما املو�صوعات البحثية
التي تهتم بها؟

ل��ق��د مت���ح���ورت اأغ���ل���ب اأب���ح���اث���ي على 
ق���راءات  امل��ن��اه��ج احل��دي��ث��ة يف  توظيف 
�سواء  ت�سكالته؛  بكل  الأدب���ي  ال���رتاث 
اأك�����ان ذل���ك ف��ي��م��ا ي��ت��ع��ل��ق ب��اخل��ط��اب��ات 
اأم  ال��ن��رثي��ة  اأم اخل��ط��اب��ات  ال�����س��ع��ري��ة 
التي توجهت منها اإلى النقد، وبالذات 

مرحلة  بعد  النقد،  نقد  م��ن  املنبثقة 
املدونة  نقد  اإل��ى  النتقال  ثم  التمثل، 

النقدية. 

هل ترى اأن املناهج التعليمية 
احلالية مواكبة ملتطلبات الع�صر؟
ن���ع���م اإل������ى ح����د ل ب����اأ�����ض ب�����ه، ب���ي���د اأن 
الطموحات كبرية؛ اإذ لبد اأن تواكبها 
املواكبة،  من  مزيد  اإل��ى  ال�سعي  دائما 
احلديثة،  املعرفية  املجالت  وا�ستثمار 
وال��ت��م��ر���ض ب��اآل��ي��ات��ه��ا ال��ت��ي مت��ك��ن من 
حتويل العملية التعليمية من التعليم 
اإلى التعلم؛ ومن التلقن اإلى امل�ساركة 
وال��ع�����س��ف ال���ذه���ن���ي؛ ب��ح��ي��ث ت��ت��ح��ول 
ال��ع��ل��وم اإل����ى م���ع���ارف، وي��ن��ت��ق��ل البعد 
�ستى  يف  تطبيقي  بعد  اإل��ى  التنظريي 
م��ن��اح��ي احل���ي���اة؛ حيث  ال���ع���ل���وم، ويف 
�ستمكن هذه النقلة الطالب والطالبة 
من و�سع احللول للم�سكالت التي قد 

تعرتيهم علميا وحياتيا.

كيف تنظر لل�صعوبات 
الأكادميية التي تواجه 

الطالب؟
كبرية  ���س��ري��ح��ة  اإدراك  ع���دم   •
من  الكبرية  للنقلة  الطالب  من 
م��رح��ل��ة ال��ث��ان��وي��ة اإل����ى امل��رح��ل��ة 
اجل���ام���ع���ي���ة؛ ال���ت���ي ت��ع��ت��م��د على 
لكون  التعليم؛  ل  الذاتي  التعلم 
تتوزع على مراجع  العلمية  املادة 
امل��ادة، والتي تتطلب من  ع��دة يف 
الطالب بذل جهد اأكر يف متابعة 

املادة العلمية من مظانها.
• جهل ن�سبة كبرية من الطالب 
بالأنظمة اجلامعية؛ على الرغم 
م���ن ك��ون��ه��ا م��ت��اح��ة ع��ل��ى م��واق��ع 

الكليات والأق�سام.
من  كبرية  ن�سبة  توا�سل  • عدم 
الأك��ادمي��ي؛  املر�سد  مع  الطالب 
ال����ذي ق���د ي��ح��ل ل��ه��م ك��ث��ريا من 

امل�سكالت التي قد تواجههم.

الطالب  بع�ض  ا�ست�سعار  • عدم 
ل���ل���ف���ر����س���ة ال����ت����ي اأت����ي����ح����ت ل��ه��م 
اجلامعة؛  رح���اب  اإل���ى  بدخولهم 
وذل����ك ل��ع��دم ال��ت��خ��ط��ي��ط اجل��ي��د 

امل�سبق لذلك.

كلمة اأخرية للطالب؟
اأح��������ث اأب����ن����ائ����ي ال�����ط�����الب وب���ن���ات���ي 
امل�سوؤولية،  ا�ست�سعار  اإل��ى  الطالبات 
يف ك��ون��ه��م الأم�����ل امل�����س��ت��ق��ب��ل��ي ال���ذي 
ق��ادرون،  وهم  التطلعات،  عليه  تبنى 
م�ستقبل  ���س��ن��ع  ع��ل��ى  اهلل،  مب�سيئة 
م�����س��رق ل��ل��ب��الد؛ وب��خ��ا���س��ة ل��ت��واف��ر 
التميز،  م��ن  متكنهم  التي  الو�سائل 
العاملية  املنجزات  يف  امل��ع��ريف  والفعل 
ت���واف���رت  اإذا  وب�����ال�����ذات  ال����ق����ادم����ة؛ 
للطموحات،  املالئمة  العلمية  البيئة 
واجلدية  املتميز،  العلمي  واملح�سن 
يف ال��ع��م��ل مب���ا يف ذل���ك ال���س��ت��ذك��ار، 

ومتابعة املنجز، والبناء عليه.

د. آل قاسم:
بعض الطالب 
يتجاهلون المرشد 
األكاديمي لعدم 
إدراكهم بدوره

النقلة النوعية من
»التلقين« إلى »التعلم الذاتي« 
أربكت بعض الطالب!

جدلية اللغة العربية بين أصولها وهويتها
هنالك العديد من الآراء حول اأ�سل اللغة 
اللغوين  ال��ق��دام��ى م��ن  ل���دى  ال��ع��رب��ي��ة 
اأق��دم من  اأن اللغة العربية  العرب؛ منها 
يف  اآدم  لغة  اأنها  فزعموا  اأنف�سهم  العرب 
ع�سر  يف  القبلي  التناف�ض  ولعب  اجلنة، 
ن�سوء  يف  كبريا  دورا  العبا�سية  اخل��الف��ة 
يعرب  اأن  بع�سهم  فزعم  النظريات،  هذه 
اأول م���ن ت��ك��ل��م ه��ذه  ب���ن ق��ح��ط��ان ك����ان 
اإ�سماعيل  اأن  اإل��ى  ذه��ب  وفريق  العربية، 
ل�سان  ن�سي  واأن���ه  ب��ه��ا،  تكلم  م��ن  اأول  ه��و 
ل��راه��ن علمية  اأن���ه ل وج���ود  اإل  اأب��ي��ه، 

تثبت اأيا من هذه الدعاءات.
ف��ج��ن��وب اجل���زي���رة ال��ع��رب��ي��ة، موطن 

+ 
ق

فا
آ

ب��ع��رب��ي��ة خمتلفة لها  ي��ت��ح��دث  ك���ان  ي��ع��رب 
ق���واع���ده���ا، وع���رث يف م��وا���س��ع م��ت��ع��ددة يف 
على  كذلك  العربية  اجل��زي��رة  �سبه  �سمال 
كتابات قدمية بلغات متباينة وخمتلفة عن 
هي  بل  اجلاهلي  ال�سعر  اأو  ال��ق��راآن  عربية 

خمتلفة عن بع�سها البع�ض.
القدماء  العرب  اللغويون  يهتم  ومل 
ب��ه��ذه ال��ل��غ��ات واع��ت��روه��ا ل��غ��ات »ردي���ئ���ة«، 
وم�����رد ذل����ك ج��ه��ل��ه��م، ف��ق��د اع����ت����روا لغة 
ت��ل��ك اللغات  اأن  ال���ق���راآن ه��ي الأ���س��ل رغ���م 
من  اأق����دم  وال�سمالية  اجل��ن��وب��ي��ة  ال��ع��رب��ي��ة 

عربية من  القراآن.
وبحث  درا�سة  اأن  ي��رى  ك��ان  وبع�سهم 

للوقت  م�سيعة  وال��ل��ه��ج��ات  ال��ل��غ��ات  ت��ل��ك 
اأن  مدركن  كانوا  فقد  للجاهلية؛  واإحياء 
ومنهم  وخمتلفة،  متباينة  ال��ع��رب  األ�سنة 
ويوؤيد  خا�سة؛  قري�ض  لغة  اأن��ه��ا  ي��رى  م��ن 
هذا الراأي اأن اأقدم الن�سو�ض املتوفرة بهذه 
اللغة هو القراآن والنبي حممد واأول دعوته 
اأجمع عليه  ال��ذي  ال��راأي  كانت بينهم وه��و 
غالب اللغوين العرب القدماء ومنهم من 
يرى اأنها لهجة عربية تطورت يف منت�سف 
القرن ال�ساد�ض امليالدي، ويقول البع�ض اإن 
ال�سامية  اللغات  اأق���رب  ه��ي  العربية  اللغة 
احتفظت  لأن��ه��ا  الأم،  ال�سامية  اللغة  اإل���ى 

بعنا�سر قدمية من تلك اللغة.
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جامعات سعودية

بجامعة طيبة.. حرم أمير منطقة المدينة المنورة ترعى حفل اليوم العالمي لإلعاقة
رع���ت ح���رم اأم���ري منطقة امل��دي��ن��ة امل��ن��ورة 
ال�سديري  لولوة  الأم��رية  ال�سمو  �ساحبة 
م����وؤخ����را ح��ف��ل ال���ي���وم ال���ع���امل���ي ل��الإع��اق��ة 
وزارة  وتنظمه  دي�سمر   3 ي�سادف  ال��ذي 
وجامعة  الج��ت��م��اع��ي��ة،  والتنمية  ال��ع��م��ل 
طيبة، ومركز �سعاع الأمل لذوي الإعاقة 
وجمعية الأطفال املعوقن باملدينة ومركز 
غ���ادة ل���ذوي الإع��اق��ة ، بح�سور ع��دد من 
�ساحبات ال�سمو والأكادمييات ومن�سوبات 

اجلهات امل�ساركة واأمهات الأطفال.
املنا�سبة  ب��ه��ذه  امل��ع��د  وب���دئ احل��ف��ل 
بتالوة اآيات من القراآن الكرمي، ثم األقي 
الإع��اق��ة  ذوي  م��راك��ز  ال��ع��ام علي  امل�سرف 

امل��رواين  نايف  الدكتور  وينبع  املدينة  يف 
رح���ب يف م�ستهلها  ال�����س��ا���س��ة  ع��ر  ك��ل��م��ة 
احلفل  اأن  اإل��ى  م�سريا  احلفل،  ب�سيفات 
يجمع الأبناء من ذوي التحدي والأمهات 
الإن�ساين بجهود  العطاء  لي�سنع ملحمة 
الحتياجات  ذوي  تاأهيل  علي  القائمن 
اخلا�سة وال�سعي لتوفري كافة اخلدمات 
ال��ت��اأه��ي��ل��ي��ة، وال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة ل��ي��ن��دجم��وا يف 
الإرادة  ذوي  اأ����س���ر  وت�����س��ج��ي��ع  امل��ج��ت��م��ع، 

لكت�ساف طاقاتهم.
واأو�سح اأن الحتفاء يف هذه الظاهرة 
الإن�سانية جاء بتنظيم من جميع املراكز 
ال��ت��ي ���س��ارك��ت يف الإع������داد ل��ه��ذا ال��ي��وم ، 

يف  امل�ساركن  جميع  اإل���ى  ال�سكر  مقدما 
هذه الحتفالية.

ب��ع��د ذل���ك ���س��اه��د احل�����س��ور عر�سا 
مرئيا عن منجزات واأه��داف مركز �سعاع 
اإجن���ازات  الأم���ل، كما مت عر�ض فلم ع��ن 
وما  ال��ت��وح��د  لأ���س��ر  ال�سعودية  اجلمعية 

تقدمة من خدمات لهذه الفئة.
ث����م األ����ق����ت ع���م���ي���دة ك��ل��ي��ة الأ�����س����رة 
ال��دك��ت��ورة اأمي����ان ع�����س��ريي ق�����س��ي��دة عن 
الإع����اق����ة، ب��ع��ده��ا األ���ق���ت ���س��م��و الأم�����رية 
ال��ف��رح��ان رئي�سة  ب��ن��ت ع��ب��د اهلل  ���س��م��رية 
لأ�سر  ال�سعودية  اجلمعية  اأدارة  جمل�ض 
ال��ت��وح��د ك��ل��م��ة رح��ب��ت ف��ي��ه��ا ب��احل�����س��ور، 

»التعليم« تشارك دول العالم االحتفاء  
باليوم العالمي للتطوع

جامعة األميرة نورة
تنظم ملتقى »توجهات 
بحثية نحو تحقيق رؤية 

المملكة 2030«
نظمت جامعة الأمرية نورة بنت عبدالرحمن ممثلة مبركز اأبحاث كلية 
اخلدمة الجتماعية ووكالة الكلية لل�سوؤون التعليمية اليوم ملتقى علمي 
بعنوان »توجهات بحثية نحو حتقيق روؤية اململكة 2030« بح�سور عميدة 
كلية اخلدمة الجتماعية الدكتورة جميلة اللعبون وممثالت جمعية كيان 
»وقار«  ال�سن  كبار  مل�ساندة  ال�سعودية  اليتام، واجلمعية  لرعاية  اخلريية 

واجلمعية اخلريية الن�سائية »بنيان للتنمية ال�سرية«.
اإلى تثقيف الطالبات باأهمية ارتباط البحث العلمي  وهدف امللتقى 
هذه  مع  تتوافق  بحثية  باأفكار  وتزويدهم   ،2030 اململكة  روؤي��ة  بتوجهات 
الروؤية بالإ�سافة اإلى ا�ستخدام ا�سرتاتيجية تعليم الأقران يف تدعيم قدرة 

الطالبات على عر�ض جتاربهن البحثية و اإفادة الطالبات الأخريات .
وت�سمن امللتقى معر�سا لإبراز ومناق�سة التجارب البحثية للطالبات 
)م�ساريع التخرج(، وحلقة نقا�ض حل�سر الأفكار البحثية وتوزيع ن�سرات 
للرنامج تت�سمن املو�سوعات املقرتحة للم�ساريع البحثية والإعالن عن 

جائزة م�سابقة البحث املتميز.
اأن  امل�سعود  حنان  الدكتورة  التعليمية  لل�سوؤون  الكلية  وكيلة  وع��دت 
وتقدم  تطور  على  تعمل  التي  الرئي�سية  الركائز  اإح��دى  العلمي  البحث 
احلياة  مناحي  خمتلف  يف  ال�ساملة  التنمية  مبداأ  يحقق  اأن��ه  كما  الأم��م، 
ع��ل��ى حت��دي��د معامل  يعمل  العلمي  ال��ب��ح��ث  اأن  اإل���ى  م�����س��رية  الإن�����س��ان��ي��ة، 
املجالت  اأط��روح��ات علمية ج��ادة يف  م��ا يقدمه م��ن  امل�ستقبل م��ن خ��الل 

العلمية والتطبيقية.
وياأتي امللتقى �سمن م�ساعي جامعة الأمرية نورة بنت عبدالرحمن 
الإب���داع  ثقافة  ت�سجيع  يف  واملتمثلة  ال�سرتاتيجية  غاياتها  حتقيق  يف 
الباحثن  بناء عالقات مميزة وموؤثرة مع  والتميز والبتكار، عن طريق 
وال�سركاء، وقطاع الأعمال واملجتمع، بالإ�سافة اإلى دمج املعرفة البحثية 

يف املناهج الدرا�سية يف كليات اجلامعة، وربطها بق�سايا املجتمع.

التعليم الدكتورة هيا  رعت وكيل وزارة 
يف  التعليم  وزارة  حفل  م��وؤخ��را  ال��ع��واد 
وذلك  للتطوع  العاملي  باليوم  الحتفاء 
ب��ح�����س��ور  ع����دد م���ن ق����ي����ادات ال������وزارة 
العامة  الإدارات  وم�����س��رف��ات  وم�����س��ريف 
وم�ساركة عدة جهات تطوعية كجمعية 
الوقفية   اآري�������ض  وم��وؤ���س�����س��ة  ال��زه��امي��ر 

ومركز احلوار الوطني .
اإل��ى ذل��ك اأك���دت ال��ع��واد يف كلمتها 
ع��ل��ى اأه��م��ي��ة ال��ع��م��ل ال��ت��ط��وع��ي ودوره 
املهم يف رقي املجتمعات وهدفه يف تربية 

والتعويد  الثقة  النف�ض وتعزيز جوانب 
على البذل والعطاء والإيثار  والتعاون 
واإت���ق���ان ال��ع��م��ل،  م�����س��رية اإل���ى ال��ت��زاي��د 
والطالبات  ال��ط��الب  لأب��ن��ائ��ن��ا  امل�ستمر 
ال��ذي��ن ي��وؤم��ن��ون ب���دور ال��ت��ط��وع يف رقي 
اأع���م���ال  امل���ج���ت���م���ع���ات وي���ن���خ���رط���ون يف 

تطوعية تخدم وطنهم.
واأبانت العواد اأن املجتمع ال�سعودي 
التطوعي  بالعمل  املجتمعات  اأول��ى  من 
ون�سر ثقافته لأنه من �سميم عقيدتنا 
التطوع  على  يحثنا  الإ�سالمي  فالدين 

وت��اري��خ��ن��ا الإ����س���الم���ي ي��ح��ف��ل ب��ن��م��اذج 
ذاكرة  املجال  رائعة يف هذا  ب�سمات  لها 
وتالم�ض  كثرية  باأنها  التطوع  جمالت 
اخلري  واأب���واب  كثرية  اإن�سانية  ج��وان��ب 
ف�سيحة  ال���ت���ط���وع  وم�������س���اح���ات  ك���ث���رية 
خ��دم��ة  يف  ي�����س��ه��م  اأن  اأراد  م����ن  ل���ك���ل 
جمتمعه، موؤكدة على ما تقوم به وزاره 
الطالب  لجتاهات  تنمية  من  التعليم 
وت�سجيعهم  ال��ت��ط��وع  نحو  وال��ط��ال��ب��ات 
على خدمة وطنهم وجمتمعهم وتاأكيد 

م�سوؤوليتهم جتاهه .
وت���ن���اول���ت ال���ع���واد ال���رام���ج ال��ت��ي 
ه��ذه  ل��ت��ع��زي��ز  التعليم  وزارة  اأط��ل��ق��ت��ه��ا 
 1437/1438 املا�سي  ال��ع��ام  الجت��اه��ات 
ك���رن���ام���ج خ���دم���ة امل��ج��ت��م��ع يف ب��ع�����ض 
اإدارات التعليم بالتعاون مع هيئة توليد 
اإل����ى تعزيز  ال��وظ��ائ��ف وال�����ذي ي��ه��دف 
وتوعيتهم  للطلبة  ال�سخ�سية  ال�سمات 
متكنهم  ال���ت���ي  ال��ت��ط��وع��ي��ة  ب��ال��ف��ر���ض 
امل�ساركة فيها خلدمة املجتمع ، موؤكدة 
على  الثاين  الدرا�سي  الف�سل  تعميمه 
جميع اإدارات التعليم حيث مير الطالب 
خ���الل ه���ذا ال��رن��ام��ج ب��ث��الث م��راح��ل 
ت���ب���داأ ب��ال���س��ت��ك�����س��اف ل��ف��ر���ض خ��دم��ة 
بتقدمي  وتنتهي  التجريب  ثم  املجتمع 

م�سروع يخدم املجتمع.
بال�سكر  كلمتها  ال���ع���واد  وخ��ت��م��ت 
ل������الإدارة ال��ع��ام��ة ل��ل��ع��الق��ات والإع�����الم 
وج���ه���وده���م يف اإع��������داد وت��ن��ظ��ي��م ه���ذه 
الح���ت���ف���ال���ي���ة وك�����ل م����ن �����س����ارك ب��ه��ذا 

الحتفال.

ال�سعودي  ال�سعب  به  يتمتع  مبا  م�سيدة 
م���ن ح���ب ل��ل��خ��ري وال���ع���ط���اء ودع�����م ذوي 

الحتياجات.
ال�سعودية  املعلمة  اأن  واأكدت �سموها 
اأن ت��خ��رج م���ن ال��ط��ف��ل ذوي  ا���س��ت��ط��اع��ت 
اإعجابها  مبدية  موهوبا،  طفال  الإع��اق��ة 
ب��ال�����س��راك��ة امل���وح���دة يف ه���ذا احل��ف��ل مع 
الأطفال  اأمهات  وبوجود   ، املراكز  جميع 
و دعمهم وم�ساندتهم يف هذه الحتفالية 
اإلى  �سكرها  موجهة  التاأهيل،  مراكز  ويف 
احلفل؛  يف  والداعمن  امل�ساركن  جميع 
ويف خ��ت��ام احل��ف��ل ك��رم��ت ���س��م��و الأم����رية 

لولوة ال�سديري امل�ساركات يف احلفل.

من جانبها ذكرت املدير التنفيذي 
املرعي  ع��ب��داهلل  ال��زه��امي��ررن��ا  جلمعية 
ب������اأن م�������س���ارك���ة اجل��م��ع��ي��ة ال�����س��ع��ودي��ة 
اخل����ريي����ة مل����ر�����ض ال����زه����امي����ر يف ه���ذا 
اليوم ياأتي تعزيزا للدور الهام للتطوع 
اهتمت  ح��ي��ث   2030 ل��ل��روؤي��ة  وم��واك��ب��ة 
ب��ه��ذا اجل���ان���ب م��ن��ذ ال��ت��اأ���س��ي�����ض وح��ت��ى 
ي��وم��ن��ا ه����ذا ،  واأخ�������ذت ع��ل��ى ع��ات��ق��ه��ا 
ي��وم  وتخ�سي�ض  وت��اأه��ي��ل��ه��م  ت��دري��ب��ه��م 
ل���الح���ت���ف���ال ب���ه���م م����ن خ�����الل ت��ف��ع��ي��ل 
اإلى  انطالق  دورهم بالتطوع،  م�سرية 
الأع�ساء  م��ن  ملجموعة  م��زول��ة  م��ب��ادرة 
وال��ع�����س��وات ال��ذي��ن ت��ط��وع��وا بجهدهم 

ووقتهم.
جت��در الإ����س���ارة  اإل���ى اأن���ه  �ساحب 
ه����ذا الح���ت���ف���ال حم���ا����س���رات وع��ر���ض 
مل�ساريع ناجحة وور���ض عمل، كما �سمل 
معر�ض م�ساحب  لالأعمال  التطوعية 
وم�سروع  ال��زه��امي��ر  ق��ب��ل  جمعية  م��ن 
ال�����وق�����ف اخل���������ريي  وك�����ذل�����ك ج��م��ع��ي��ة 
اإن�سان لرعاية اليتام وكذلك اجلمعية 
وجمموعة  التعلم  ل�سعوبات  اخلريية 
ورود نوارة التطوعي، وم�ساركة طالبات 
م����دار�����ض ال���ري���ا����ض ���س��ام��ل��ة  امل��در���س��ة 
مب��ب��ادرات   143 والثانوية   61 الثانوية 
تطوعية وطنية وم�ساريع ناجحة  من 
قبل الطالبات،   كما �ساحب الحتفال 
احلوار  مركز  مع  بالتعاون  عمل  ور�سة 
ال���وط���ن���ي  ق��دم��ت��ه��ا الأ����س���ت���اذة ف��اط��م��ة 
التطوعي  »العمل  بعنوان  القحطاين  

قيم ومبادرات«.

ت��ب��وك ح��ال��ي��ا ع��ل��ى تد�سن  تعمل ج��ام��ع��ة 
م��ن�����س��ت��ن اإل���ك���رتون���ي���ت���ن ل��ل��ج��م��ع ب��ن 
ال���س��ت��خ��دام الأم��ث��ل لإم��ك��ان��ي��ات اجلامعة 
اأداء ر�سالتها التعليمية  الإلكرتونية وبن 
وال���ت���دري���ب���ي���ة ����س���واء داخ�����ل اجل���ام���ع���ة اأو 
خارجها يف جهد متواز، حر�ساً منها على 
ا�ستخدام اأحدث اأ�ساليب التقنية احلديثة 
يف التعليم والتدريب وخدمة املجتمع من 
اأج���ل الرت��ق��اء ب��اخل��دم��ة امل��ق��دم��ة �سمانا 
امل�ستهدفن  جلميع  وو�سولها  لنت�سارها 

يف وقت قيا�سي.

لل�سوؤون  ت��ب��وك  جامعة  وك��ي��ل  واأف���اد 
باأنه  احلمريي  القادر  عبد  د.  الأكادميية 
���س��ي��ت��م ت��د���س��ن م��ن�����س��ت��ن اإل��ك��رتون��ي��ت��ن 
الأولى ت�سرف عليها عمادة �سوؤون الطالب 
وت���خ���ت�������ض ب���ت���ق���دمي خ����دم����ات ت��دري��ب��ي��ة 
من  بداية  باجلامعة  والطالبات  للطالب 
ور�سد  ال���دورات  والإع���الن عن  الت�سجيل 
النتهاء بح�سول  اإلى  الطالب  احتياجات 
ال��ط��ال��ب ع��ل��ى ���س��ه��ادات احل�����س��ور، فيما 
الأن�سطة  وح���دة  الأخ����رى  على  �ست�سرف 
امل���ج���ت���م���ع���ي���ة وت���ع���ن���ى ب���ت���ق���دمي خ���دم���ات 

اإمكانيات  بنف�ض  املجتمع  لأف��راد  تدريبية 
وخ�سائ�ض من�سة الطالب.

واأ������س�����اف احل����م����ريي ب����اأن����ه يف ه���ذا 
ال��ع�����س��ر م��ط��ال��ب��ون ب��ل��ح��ق رك���ب ال��ت��ق��دم، 
وال��ت��ع��ل��م الإل���ك���رتوين ل���س��ي��م��ا م��ع تعدد 
امل�����س��وؤول��ي��ات يف ع���امل ال��ت��ط��ور وال�����س��رع��ة 
ف�����س��ال ع���ن ���س��ه��ول��ة ال��ت��ع��ل��ي��م وال��ت��دري��ب 
الإل����ك����رتوين، ح��ي��ث ات�����س��ح اأن ال��ت��دري��ب 
والأك��رث مواءمة  الأن�سب  الإلكرتوين هو 
والتدريب،  للتعليم  احلديثة  ال��روؤي��ة  مع 

مبا يتوافق مع روؤية اململكة 2030.

تدشين منصتين إلكترونيتين بجامعة تبوك
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إعالن

أسبوعية جامعة الملك خالد

ما هو هدفك في الحياة؟
أين هو؟ كيف تصل إليه؟
لكل إنسان ناجح في حياته هدف:
يحدده.. يسعى إليه.. ويكافح من أجل تحقيقه
هل حددت هدفك أخي الطالب؟.. أختي الطالبة؟  

هدفي
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مبتعثون

الملحقية الثقافية بمصر تنظم
ملتقى الطالب السعوديين

ال��ث��ق��اف��ي��ة يف م�سر  امل��ل��ح��ق��ي��ة  اأق���ام���ت 
امل�ستجدين  للطالب  ال�سنوي  امللتقى 
الأكادميي  الإر�ساد  لتقدمي  القاهرة  يف 
والجتماعي لهم، وذلك بح�سور معايل 
لدى  ال�سريفن  احلرمن  خ��ادم  �سفري 
م�����س��ر ، م��ن��دوب امل��م��ل��ك��ة ال���دائ���م ل��دى 
ال�سلك  عميد  العربية  ال���دول  جامعة 
الدبلوما�سي العربي اأحمد عبد العزيز 
ق���ط���ان، واأل���ق���ى ال�����س��ف��ري ق���ط���ان، كلمة 
الدار�سن  اجل��دد  بالطالب  فيها  رح��ب 
يف م�سر، متمنيا لهم التوفيق وال�سداد. 
ون����ق����ل ل����ل����ط����الب حت����ي����ات خ�����ادم 
بن  �سلمان  امل��ل��ك  ال�سريفن  احل��رم��ن 
اآل �سعود و�سمو ويل عهده  عبد العزيز 
الأمن، حفظهما اهلل، واأعرب عن اأمله 
اأن يتفانى الطالب اجلدد يف خدمة  يف 
ال���وط���ن، م��ن��ب��ًه��ا اإي���اه���م م���ن امل��خ��اط��ر 
اململكة من احلاقدين  التي حتاك �سد 
الذين ل ير�سيهم ما تعي�ض فيه اململكة 
حبانا  كبرية  ونعمة  خري  من  واأبنائها 

اهلل بها. 
اأن  ك���م يف  اأح�����د  ي�����رتدد  وق�����ال »ل 
يطرق باب ال�سفارة اأو بابي �سخ�سًيا يف 
درا�سته  تعيق  اأي م�سكلة  واج��ه  اأن  حال 

اأو اأي م�سكلة اأخرى فنحن نوؤدي واجبنا 
ن��ح��وك��م ب�����اإذن اهلل ون��خ��دم��ك��م ب��ك��ل ما 

منلك من اإمكانيات«. 
م���ن ج��ان��ب��ه، اأك����د امل��ل��ح��ق ال��ث��ق��ايف 
يف م�سر ال��دك��ت��ور خ��ال��د ب��ن ع��ب��د اهلل 
بقيادة  اململكة  اأن  ل��ه  كلمة  يف  ال��ن��ام��ي، 
خادم احلرمن ال�سريفن امللك �سلمان 
ب��ن ع��ب��دال��ع��زي��ز اآل ���س��ع��ود و���س��م��و ويل 
اأول����ت  ع���ه���ده الأم������ن، ح��ف��ظ��ه��م��ا اهلل، 
اه��ت��م��ام��ا ك���ب���ريا ل��ل��ت��ع��ل��ي��م، وح��ر���س��ت 
داخليا  قطاعاته  وتنمية  تطويره  على 

وخارجيا يف �سوء روؤية اململكة 2030. 
���س��ف��راء  ه���م  امل��ب��ت��ع��ث��ن  »اإن  وق����ال 
ال��وط��ن يف اخل����ارج وه���م ث���روة ال��وط��ن 
ال��رن��ام��ج  م��ن  ك��ب��ري  وج���زء  احلقيقية 
احل�ساري الذي ت�سهده اململكة لتحقيق 
روؤي��ت��ه��ا واأه��داف��ه��ا ل��ي��ع��ودوا اإل���ى اأر����ض 
الوطن حاملن �سالح العلم واملعرفة يف 

خمتلف املجالت«. 
للطالب  النامي،  الدكتور  ومتنى 
وال�����س��داد يف حياتهم  ال��ت��وف��ي��ق  اجل����دد 
ال��ع��ل��م��ي��ة امل��ق��ب��ل��ة، وح��ث��ه��م ع��ل��ى ب��ذل 

اجلهود لتحقيق ما ي�سبون اإليه. 
امللحق  بعمل  ال��ق��ائ��م  ن���وه  ب����دوره، 
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الحربش يعلن السماح بالتنقل بين دول االبتعاث
مشهور العمري

امل�سرف  للبعثات  التعليم  وزارة  وكيل  اأك��د 
جا�سر  ال��دك��ت��ور  الثقافية  امللحقيات  على 
اأن  ي�ستطيع  الآن  مبتعث  اأي  اأن  احلرب�ض 
البتعاث، حيث  دول  دول��ة من  لأي  ينتقل 
الن��ت��ق��ال،  ال���ذي مي��ن��ع  التعميم  اإل��غ��اء  مت 
على  يح�سل  مبتعث  اأي  اأن  اإل���ى  م�����س��ريا 
يدر�ض  التي  الأجنبية  جامعته  من  منحة 
الوزارة  وتتكفل  �سيتم �سمه لالبتعاث  بها 

ببقية م�سروفاته. 
الذي  املفتوح  اللقاء  خالل  ذلك  جاء 
يف  ال�����س��ع��ودي��ة  الثقافية  امللحقية  نظمته 

لندن لوكيل وزارة التعليم للبعثات الدكتور 
جا�سر احلرب�ض وامللحق الثقايف بريطانيا 
الطلبة  مع  املقو�سي  عبدالعزيز  الدكتور 
مبقر  بريطانيا،  يف  املبتعثن  والطالبات 

امللحقية يف لندن. 
ن��ظ��ام  اأن  ال���دك���ت���ور احل��رب�����ض  وب����ن 
خ��ي��ارا  �سيتيح  امل���ط���ّور اجل��دي��د  الب��ت��ع��اث 
لتدريب املبتعث خالل اأو بعد فرتة ابتعاثه 
يف ال�������س���رك���ات امل��ت��خ�����س�����س��ة، ل��ال���س��ت��ف��ادة 
خلريجي  الفر�سة  واإت��اح��ة  املبتعثن  م��ن 

البتعاث يف العمل. 
والدكتور  احلرب�ض  الدكتور  واأج���اب 
امل���ق���و����س���ي ع���ل���ى ا����س���ت���ف�������س���ارات ال���ط���الب 

وال��ط��ال��ب��ات وا���س��ت��م��ع��ا اإل����ى م��ق��رتح��ات��ه��م 
املتعلقة مب�سريتهم التعليمية وغريها من 

امل�سائل الأخرى. 
امللحق  بح�سور  احلرب�ض  التقى  كما 
الثقايف ب�سفارة اململكة لدى اململكة املتحدة 
ال��دك��ت��ور ع��ب��دال��ع��زي��ز ب��ن ع��ل��ي امل��ق��و���س��ي، 
روؤ����س���اء الأن���دي���ة ال��ط��الب��ي��ة ال�����س��ع��ودي��ة يف 
امل��م��ل��ك��ة امل���ت���ح���د؛ وذل�����ك مب��ق��ر امل��ل��ح��ق��ي��ة 

الثقافية يف العا�سمة الريطانية لندن. 
وت��ن��اول ال��دك��ت��ور احل��رب�����ض يف كلمة 
ل��ه خ���الل ال��ل��ق��اء، الأط����ر ال��ع��ام��ة للعمل 
ال��ت��ط��وع��ي يف الأن���دي���ة ال��ط��الب��ي��ة وامل��ه��ام 
ت��ق��وم به  املناطة بها واأه��م��ي��ة دوره���ا، وم��ا 

املبتعثن  خ��دم��ة  ج��ل��ي��ل��ة يف  خ���دم���ات  م���ن 
وامل����ب����ت����ع����ث����ات، وم����راف����ق����ي����ه����م وت�����س��ه��ي��ل 
اإج�����راءات�����ه�����م وت���وع���ي���ت���ه���م ب���الأن���ظ���م���ة يف 
اجلامعات والتعامل مع املجتمعات املحلية. 
مماثلة،  كلمة  املقو�سي  الدكتور  األقى  كما 
حث خاللها روؤ�ساء الأندية الطالبية على 
الأن�سطة خلدمة  املزيد من  العطاء وبذل 
عقب  وم��راف��ق��ي��ه��م؛  وامل��ب��ت��ع��ث��ات  املبتعثن 
وامل�����س��وؤول��ي��ات  امل��ه��ام  مناق�سة  ج���رت  ذل���ك 
امل��ن��اط��ة ب���الأن���دي���ة ال�����س��ع��ودي��ة واأه��م��ي��ت��ه��ا 
فتح  ث��م  وج���وده���ا،  م��ن  املكت�سبة  وال��ث��م��ار 
املجال لروؤ�ساء الأندية الطالبية للحديث 

عن مقرتحاتهم وا�ستف�ساراتهم.

ب��اأن��ه �سيقام  ال��ث��ق��ايف ع��ب��د اهلل احل��م��د، 
ملتقى طالبي اأخر للطلبة ال�سعودين 

امل�ستجدين يف الإ�سكندرية. 
بعد ذلك، عر�ض فيلم وثائقي عن 
تاريخ بداية البعثات التعليمية باململكة، 
احلرمن  خ��ادم  �سفري  معايل  د�سن  ثم 
ال�سريفن لدى م�سر ، وامللحق الثقايف، 
اإطالق دليل الدار�ض على بوابة الطلبة 

الإلكرتونية. 
مفتوح  ح��وار  دار  اللقاء  ختام  ويف 
والطلبة اجلدد،  الثقايف  امللحق  بن  ما 
ا�ستف�سارات  ع��ل��ى  خ��الل��ه  اأج����اب  ح��ي��ث 

واأ�سئلة الطالب. 
اإل����ى  ي���ذك���ر ان امل���ل���ت���ق���ى ي����ه����دف  
الذين  امل�ستجدين  بالطالب  الجتماع 
ا���س��ت��ك��م��ل��وا ت�����س��ج��ي��ل��ه��م يف اجل��ام��ع��ات 
امل�����س��ري��ة يف ب���داي���ة ال���ع���ام اجل��ام��ع��ي؛ 
جتاه  الثقافية  امللحقية  دور  لتو�سيح 
الطالب يف درا�ستهم وتذليل ال�سعوبات 
وتزويدهم  ومتابعتهم  تواجههم  التي 
ل��وزارة  والأنظمة  واللوائح  بالتعليمات 
اخل��ارج،  يف  الدرا�سن  للطالب  التعليم 
من  ال�����س��ادرة  التعليمات  اإل���ى  اإ���س��اف��ة 

�سفارة اململكة.
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جامعات دولية

الجامعات األسترالية 
تلهث وراء
األثر العالمي 

المصدر:
مجلة »كونفرسايشن»

العلمية االسترالية

تثبت  اأن  ي��ج��ب  الأ����س���رتال���ي���ة  اجل���ام���ع���ات 
اأب��ح��اث��ه��ا ق����ادرة ع��ل��ى در م��ن��اف��ع م��ادي��ة  اأن 
ل��ل��ح��ك��وم��ة ول���داف���ع���ي ال�������س���رائ���ب ال��ذي��ن 
ميولونها. ففي نوفمر املا�سي اأعلن وزير 
بريمنجهام«  »�سيمون  ال���س��رتايل  التعليم 
اأن جم��ل�����ض الب���ح���اث الأ�����س����رتايل ���س��ي��درج 
العاملي  والن��خ��راط  والتناغم  الأث��ر  تقييم 
اإلى جنب مع نظام التميز  للجامعات جنبا 
يف الأبحاث بدء من 2018، وهو ي�سبه نظام 

التقييم الذي اأطلق يف 2017.
ال��ب��ح��ث��ي  ال���ع���م���ل  رك�����ز  الآن  وح����ت����ى 
امل����ط����ب����وع����ات  ع��������دد  ع����ل����ى  يف اجل�����ام�����ع�����ة 

تفوز  التي  التناف�سية  واملنح  وال�ست�سهادات 
ب��ه��ا اجل��ام��ع��ة وه����ذا ال��ت��غ��ري اجل���دي���د من 
املدخالت واملخرجات اإلى النتائج  يعد جزء 
العتماد  م��ن  امل�ستمرة  التغري  عملية  م��ن 
على العمل الكمي اإلى اجلودة والذي بداأت 
بواكريه يف املجل�ض مما يعك�ض تغريا جذريا 
يف منط التفكري حيال اأنواع العمل البحثي 
ال���ق���ي���م. ول���ك���ي ي���ك���ون ل��ل��ب��ح��ث اأث�����ر يجب 
اأو تطبيقه يف طريقة ما، فعلى  ا�ستخدامه 
اأن  ال�����س��ح��ي  ال��ب��ح��ث  ي��ه��دف  امل���ث���ال،  �سبيل 
يكون لديه اأثرا يف النتائج ال�سحية ومن ثم 
والعاملن  واملمر�سات  الأط��ب��اء  على  يجب 
الدلئل  ا�ستخدام  ال�سحية،   ال�سيا�سة  يف 

البحثية يف ممار�ستهم و�سنع القرارات.
وب��ال��رغ��م م��ن ال��رتك��ي��ز الأول�����ى على 
النتائج التجارية فاإن تقييم الأثر والتناغم  

���س��م��ل ع����دا م���ن اأن������واع ال���ت���اأث���ريات ، ووف���ر 
انخراط  التفكري  يف  للباحثني  مهما  دافعا 
الأك����ادمي����ي����ن م����ن خ������ارج اجل���ام���ع���ة مم��ن 
تاأثريات  نحو  اأبحاثهم  ترجمة  ي�ستطيعوا 

واقعية. 

األثر الحضاري
وف���د ح���دد جمل�ض الأب���ح���اث الأ����س���رتايل » 
الباحثني  بني  ما  التفاعل  باأنه  الن��خ��راط 
واجل����ه����ات امل�����س��ت��ف��ي��دة م���ن ال��ب��ح��ث خ���ارج 
من  املنتفعن  ل�سالح  الك��ادمي��ي  ال��ن��ط��اق 
وامل���وارد.  وال��ط��رق  والتقنيات  املعرفة  نقل 
وعرف الأثر بالإ�سهام الذي ي�سعه البحث  
يف القت�ساد والبيئة واحل�سارة وهي خارج 
ح���دود ال��ب��ح��ث الك���ادمي���ي؛ واأح����د الأم��ث��ل��ة 
هذا  يف  احل�سارة  ادخ���ال  على  الكال�سيكية 

اأفران املزرعة. وت�ست�سيف املزرعة برنامج 
وهو  اأ�سبوعيا  ال�سلطة«  اإل��ى  البذرة  »م��ن 
برنامج �سممه واأداره خريجو اجلامعة يف 

كلية الدرا�سات البيئية والغابة. 

المصدر:
صحيفة جامعة »ييل«

جم��م��وع��ة  اأول  ب�������داأت   2003 م���اي���و  يف 
م����ن جم���م���وع���ة ط�����الب ج���ام���ع���ة »ي���ي���ل« 
يف حت����وي����ل ج�����زء م��ن�����س��ي م����ن ح��دي��ق��ة 
»ف��ارن��ام م��ي��م��وري��ال« يف اجل���زء ال��زراع��ي 
حديقة  احلديقة،  اأ�سحت  واليوم  منها. 
اأك��ادمي��ي��ة غ��ن��اء ب��ع�����س��رات ال���س��ن��اف من 
اخل�سروات والفواكه والأع�ساب والزهور 
حيث  الطلق  البيا�ض  ل��ل��دج��اج  وم��وط��ن 
ال��ن��ح��ل  ي���رع���ى دون ق���ي���ود ف�������س���اًل ع����ن 

الطواف بن زهورها.
وط�����������وال ال������ع������ام ي���������زور ال����ط����الب 
والأ���س��ات��ذة وامل��وظ��ف��ن واأع�����س��اء جمعية 
»نيو هافن« لدرا�سة الربط ما بن الر�ض 
وال�����غ�����ذاء. وت��ط��ب��ق امل����زرع����ة امل��م��ار���س��ات 
املتنامية وال��دورات الزراعية التي تعك�ض 
امل�سهد الزراعي القليمي والوطني؛ ومن 
لتكون  ييل«  »م��زرع��ة  تكدح  املنطلق  ه��ذا 
التي  الزراعية  للمناهج  عامال   منوذجا 
ب�سكل  فيها  ي�ساركوا  اأن  للطالب  ميكن 

مبا�سر.
وق���د داأب ال���س��ات��ذة م����رات ع��دي��دة 
خ�����الل ال����ع����ام الك�����ادمي�����ي م����ن خم��ت��ل��ف 
والهند�سة  النرثوبولوجي  مثل  الق�سام 
امل��ي��ك��ان��ي��ك��ي��ة وال�����درا������س�����ات الأم���ريك���ي���ة 
درا�سات،  ذلك من  امل��راأة، وغري  ودرا�سات 
ملناهجهم  ك��م��ورد  امل��زرع��ة  ا�ستخدام  اإل��ى 
الدرا�سية كونها متثل متحفا او مق�سورة 

للعمل الفني.
وت�����س��ت�����س��ي��ف امل�����زرع�����ة اأي��������ام ع��م��ل 
تطوعية اأ�سبوعية يعدها طاقم ممتاز من 
الطالب املتدربن، ويف نهاية يوم اجلمعة 
اأ�سبوع يف ف�سل الربيع واخلريف  من كل 
ي�ستمتع اجلميع باأكل البيتزا املخبوزة يف 

ويف ك����ل ����س���ي���ف ي����دي����ر ����س���ت���ة م��ن 
خ��ري��ج��ي اجل��ام��ع��ة امل���ت���درب���ن امل���زرع���ة 
ك��ج��زء م���ن ال��ت��دري��ب ال�����س��ي��ف��ي، ال���ذي 
ي�����س��م��ل ال���ت���دري���ب يف امل���وق���ع ورح����الت 

مزرعة جامعة ييل.. حديقة أكاديمية
غناء بالخضروات والفواكه

التعريف ادراج البحث التجريبي الذي كان 
لد اأثر اقت�سادي و�سحي واجتماعي ي�سمل 

ال� »واي فاي«  و »البن�سلن« .
و�ضيتم تقييم النخراط ونتائج الأثر 
بجامعة  مبقارنته  البحث  من  معن  ملجال 
اخرى يف نف�ض التخ�س�ض، و �سيتم التقييم 
التمويل  ع��ل��ى  ت��رك��ز  مقايي�ض  اأرب���ع���ة  ع��ل��ى 
ال������ذي ت���ق���دم���ه اجل����ه����ات امل�����س��ت��ف��ي��دة م��ث��ل 
رجالت العمال ممن ل عالقة لهم بالعامل 
اأو  ب�سكل مبا�سر  ي�ستفيدوا  الكادميي ممن 

ممن ينتفعوا من تلك البحاث.
وت�����س��م��ل امل����ح����اور الأرب���������ع: ال���دع���م 
النقدي مقارنة مبا متنحه هيئات التعليم 
العايل او املنح التي متنحها رعاية كرمية 
اأو الدخل التجاري  من اجلهات امل�ستفيدة 

الذي يدره البحث.

والنهل من خرات وجتارب  للمزارعن 
امل�ستفادة  وال���درو����ض  امل���زارع���ن  ا���س��واق 
والقت�سادية  الجتماعية  الق�سايا  من 
وال��ب��ي��ئ��ي��ة ال���ت���ي ت�����دور يف ف��ل��ك ال���غ���ذاء 

وال���زراع���ة.  ويف اآخ���ر اأغ�����س��ط�����ض، جتمع 
ال��ط��الب ح���ول ال��ف��رن ل��ت��ن��اول �سطائر 
ال������ذه������اب يف رح�����الت  ال����ب����ي����ت����زا ق����ب����ل 
وي�ستخدم  ق��ب��ل احل�����س��اد،  مل��ا  ال��ت��وج��ي��ه 

حم�����س��ود امل����زرع����ة يف ط��ه��ي امل����اأك����ولت 
لدى  تباع  والأك��رثي��ة  الفعاليات،  اأث��ن��اء 
اخلا�سة  وو���س��رت«  �سييد  »�سيتي  اأ���س��واق 

باملزارعن املحلين.
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الدنمارك
كلية  يف  وال�سيا�سة  الع��م��ال  اأ���س��ت��اذ  اأع���دت 
هارينغتون،  ب���روك  ل��الأع��م��ال  كوبنهاجن 
وه���ي اأم��ريك��ي��ة اجل��ن�����س��ي��ة، درا����س���ة تتعلق 
ب��امل��الذ ال�����س��ري��ب��ي ح���ول ال��ع��امل و���س��ارك��ت 
ن��ت��ائ��ج درا���س��ت��ه��ا م���ع اأ����س���ات���ذة اأك��ادمي��ي��ن 
كان  فما  ال�سعب،  وع��ام��ة  �سيا�سات  و�سناع 
اأن  اإل  الدمنرك  يف  الهجرة  ال�سلطات  من 
بالعمل  تتعلق  ب����دواع  للتحقيق  اأح��ال��ت��ه��ا 
خارج حدود اإذن الإقامة املمنوح لها ح�سبما 

�سطرت �سحيفة »ان�سايد هاير اإد«.

كوريا الجنوبية
اجلنوبية  ال��ك��وري��ة  التعليم  وزارة  اأع��ل��ن��ت 
جامعات  ك��ل  �ستتوقف   2022 م��ن  ب���دًء  اأن���ه 
نظري  ر���س��وم  ا�ستالم  ع��ن  اجلنوبية  ك��وري��ا 

وال��ت�����س��ج��ي��ل يف اجل���ام���ع���ة، لأن  ال���ق���ب���ول 
ال��ر���س��وم ظ��ل��ت م��ث��رية ل��ل��ج��دل ح�����س��ب ما 
اأفادت �سحيفة »كوريا جووجناجن دايلي«؛ 
األ��ف  »وون«  وت��رتاوح الر�سوم ما بن 150 
)138 دولرا اأمريكيا( يف اجلامعات العامة، 
يف  اأمريكيا(  دولرا    ٩16( »وون«  ومليون 

اجلامعات اخلا�سة.

ماليزيا
امل��ال��ي��زي��ة  ال���ع���ايل  ال��ت��ع��ل��ي��م  وزارة  اأدرج�����ت 
ال��ق��دمي  امل��ن��ه��ج  تغيري  م��ع  ج��دي��دا  منهجا 
التعليمية  املوؤ�س�سات  اأن  ل�سمان  تدريجيا، 
لديها ت�ساير التغريات اجلذرية يف التقنية 
وال�����دويل ح�سبما  ال��وط��ن��ي  الق��ت�����س��اد  يف 
ت��امي��ز«.  ���س��رتاي��ت  »ن��ي��و  ���س��ط��رت �سحيفة 
واأعلن وزير التعليم العايل املاليزي  »ديوان 

ل�سمان  جلنة  �سكلت  وزارت����ه  اأن  راك��ي��ات« 
يلبوا  مهنين  ب��دق��ة  اأع���دت  اجل��ام��ع��ات  اأن 
احتياجات �سوق الوظائف يف الوقت احلايل 

وامل�ستقبلي.

المملكة المتحدة
ت�����س��ت��ع��د ج��ام��ع��ة اأك�������س���ف���ورد ال��ري��ط��ان��ي��ة 
�سنداتها  اأول  لبيع  للتخطيط  ال��ع��ري��ق��ة، 
قبل  م��ن  ت�سنيفها  ب���اأن  مت�سلحة  امل��ال��ي��ة، 
و�سل  الئتماين  للت�سنيف  »موديز«  وكالة 
اإل����ى درج����ة AAA، وه����ي اأع���ل���ى درج����ة يف 
الت�سنيف متنحها الوكالة ح�سبما ما اأعلنت 
وك��ال��ة اأن��ب��اء »روي�����رتز«. وع��ي��ن��ت اجلامعة 
ال�ستثماري  م���ورغ���ان«  ب��ي  »ج���ي  م�����س��رف 
 250 ب�  لبيعه  املتحدة  ال��ولي��ات  يف  العريق 
مليون جنيه اإ�سرتليني )337 مليون دولرا 

ال�سند  ي�سل  اأن  امل��ت��وق��ع  وم���ن  اأم��ريك��ي��ا(، 
اإلى اأكرث من مائة عام؛ و�سيتم طرحها يف 

بور�ستي لندن واإدينره )ا�سكتلندا(. 

وادي السيليكون
�سكلت جمموعة من الأف��راد وال�سركات يف 
�سركة  كاليفورنيا  يف  ال�سيليكون«  »وادي 
ال�سطناعي  ال��ذك��اء  لدرا�سة  ربحية  غ��ري 
�سيفيد  ال��ذي   ،Artificial Intelligence
جمعت  وق��د  الأرج����ح؛  على  كلها  الب�سرية 
ال�����س��رك��ة ال��ت��ي اأط���ل���ق ع��ل��ي��ه��ا ا���س��م »اأوب����ن 
اأم��ريك��ي،  دولر  مليار   OpenAI اآي«  اإي��ه 
التنفيذي  الرئي�ض  رئا�ستها  يف  و�سي�سارك 
تي�سال  ال��ك��ه��رب��ائ��ي��ة  ال�������س���ي���ارات  ل�����س��رك��ة 
م�����وت�����ورز، و����س���رك���ة ال����ط����ريان ال��ف�����س��ائ��ي 

اخلا�سة »�سبي�ض اإك�ض«، اإلون ما�سك.

لمحة تاريخية 
خطاب  يف  اللبنانية  اجلامعة  فكرة  وردت 
وزي����ر اخل��ارج��ي��ة ع��ب��د احل��م��ي��د فرجنية 
يف 11 من دي�سمر 1٩48 يف حفل اختتام 
م��وؤمت��ر الأون��ي�����س��ك��و ال��ث��ال��ث ال���ذي انعقد 
اأن  ي��اأم��ل  »اإن لبنان  ق��ال  ب���ريوت ح��ن  يف 
تكون  لبنانية  املكان جامعة  ه��ذا  ي��رى يف 
روحها روح الأوني�سكو«. وقد ق�سد باملكان 
»ق�سر  با�سم  ال��ي��وم  امل��ع��روف  البناء  ذل��ك 

الأوني�سكو«. 
ن���واة  اأول  ولدة   1٩51 ال���ع���ام  ���س��ه��د 
املعلمن  دار  باإن�ساء  اللبنانية  للجامعة 
اإدارة  ل���الإح�������س���اء حت���ت  وم��ع��ه��د  ال��ع��ل��ي��ا 
ا�ستقبلت  ح��ي��ث  اجل����ر؛  خ��ل��ي��ل  ال��دك��ت��ور 
ال�سنة  تلك  من  دي�سمر   3 ي��وم  اجلامعة 
اأول ف���وج م��ن ال��ط��ل��ب��ة وك���ان ع��دده��م 68 
امل��ر���س��وم  ���س��در   1٩53/2/26 ويف  ط��ال��ب��ا. 
رقم 25 الذي ا�ستحدث مركزا للدرا�سات 
املالية والإدارية واأحلق باجلامعة، و�سمي 
فيما بعد »معهد الإدارة واملال«، كما ن�ض 
على اإبدال ا�سم »دار املعلمن العليا" با�سم 

العايل«. املعلمن  "معهد 

مهامها
الر�سمية  املوؤ�س�سة  اللبنانية هي  اجلامعة 
الوحيدة يف لبنان التي تقوم مبهام التعليم 
اخت�سا�ساته  خمتلف  يف  الر�سمي  العايل 
والثقافة  املعرفة  ن�سر  وتتولى:  ودرجاته 

علميا،  املوؤهلة  الب�سرية  القدرات  توفري، 
خ���دم���ة امل��ج��ت��م��ع م���ن خ����الل ال���درا����س���ات 
وال����ت����دري����ب امل�����س��ت��م��ر ل��ت��ل��ب��ي��ة ح��اج��ات��ه 
وتطوره، واحل�سور العلمي على امل�ستوى 

الوطني والإقليمي والعاملي

الوحدات الجامعية وفروعها 
وتطورت  �سريعا  تو�سعا  اجلامعة  تو�سعت 
فارتفع عدد كلياتها ومعاهدها فاأ�سبحت 
الآداب  ه�����ي:  وم���ع���ه���دا  ك��ل��ي��ة   1٩ ت�����س��م 
وال���ع���ل���وم الإن�����س��ان��ي��ة، احل���ق���وق وال��ع��ل��وم 
ال�سيا�سية والإدارية، العلوم، معهد العلوم 
الج��ت��م��اع��ي��ة، م��ع��ه��د ال��ف��ن��ون اجل��م��ي��ل��ة، 
ال���رتب���ي���ة،  الإع������الم وال���ت���وث���ي���ق، ال��ع��ل��وم 
الهند�سة،  الأع��م��ال،  واإدارة  القت�سادية 
الطبية،  العلوم  العامة،  ال�سحة  الزراعة، 
ط���ب ال����س���ن���ان، ال�����س��ي��دل��ة، ف�����س��ال عن 
ال�����س��ي��اح��ة وال���ف���ن���ادق، وامل��ع��ه��د اجل��ام��ع��ي 
التعليم  وزارة  مع  بالتعاون  للتكنولوجيا 
اإلى  العايل والبحث يف فرن�سا؛ بالإ�سافة 

ثالثة معاهد عليا للدكتوراه هي :
• املعهد العايل للدكتوراه يف الآداب 

والعلوم الإن�سانية والجتماعية
يف  ل���ل���دك���ت���وراه  ال����ع����ايل  • امل���ع���ه���د 
احلقوق والعلوم ال�سيا�سية والإدارية 

والقت�سادية
• املعهد العايل للدكتوراه يف العلوم 

والتكنولوجيا.

ال��ت��ط��ب��ي��ق��ي��ة  ال�����ع�����ل�����وم  م���ع���ه���د   •
والقت�سادية، الذي يعمل وفق نظام 
CNAM يف  م���ع  ب��ال��ت��ع��اون  خ���ا����ض 

فرن�سا.
 

الطالب
يف العام 2012 بلغ عدد طلبة اجلامعة 74 
اأك��ر واأه��م اجلامعات يف  األفا وغ��دت من 

ال�سرق الأو�سط.

نظام التدريس
يف غ����م����رة ال����ت����ح����ولت اجل�����ذري�����ة ال��ت��ي 
من  العديد  يف  ال��ع��ايل  التعليم  ي�سهدها 
ال��دول، وخا�سة ال��دول الوروب��ي��ة، �سعت 
اجل���ام���ع���ة ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة خ�����الل ال�����س��ن��وات 
العاملية  التطورات  مواكبة  ال��ى  الخ��رية 
وت����اأم����ن م��ت��ط��ل��ب��ات ع��م��ل��ي��ة ال��ن��ه��و���ض 
والتطوير الالزمة لتحتل موقعا متقدما 
لبنان  يف  ال��ع��ايل  التعليم  موؤ�س�سات  ب��ن 

والعامل.
وق���د اأن�������س���اأت ال��ع��دي��د م���ن ال��ل��ج��ان 
الك���ادمي���ي���ة ال��ه��ادف��ة ال���ى ت��ط��وي��ر عمل 
العاملية  امل�����س��ت��ج��دات  وم��واك��ب��ة  اجل��ام��ع��ة 
ع��ل��ى م�����س��ت��وى ال��ت��ع��ل��ي��م ال���ع���ايل. وب��ه��ذا، 
ت���ك���ون اجل���ام���ع���ة ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة يف ط��ل��ي��ع��ة 
اجلامعات العربية التي التزمت الهيكلية 
اجل����دي����دة ل��ل��ت��ع��ل��ي��م ال���ع���ايل ع��ل��ى غ���رار 
الفرن�سية  وخا�سة  الوروبية،  اجلامعات 

التي تربطها باجلامعة اللبنانية عالقات 
تعاون را�سخة.

العالقات الخارجية
اأب�������رم م��ك��ت��ب ال���ع���الق���ات اخل���ارج���ي���ة يف 
اجل��ام��ع��ة ع���دة م��ع��اه��دات ت��ع��اون وت��ب��ادل 
اأك�������ادمي�������ي م�����ع اجل�����ام�����ع�����ات ال����دول����ي����ة 
والقليمّية. نذكر من هذه املعاهدات على 

�سبيل املثال ل احل�سر: 
• معهد تولوز الفني، فرن�سا.

• جامعة نان�ض.
• جامعة بواتيري.
• جامعة تورينو.

• جامعة فلورين�ض، اإيطاليا.
• جامعة بالريمو، اإيطاليا.

• جامعة �سزرون دمنرك، الدمنرك.
• الأكادميية البولندية للعلوم

• الكلية املعمارية الوطنية، املغرب
• الكلية الفنية يف مونرتيال، كندا.

• جامعة ولية فلوريدا،
الوليات املتحدة.

• جامعة ت�سنغ اأنغ، كوريا اجلنوبية.

أشهر خريجي الجامعة
لبناين  �سيا�سي  ري��ف��ي،  اأ���س��رف   •
���س��غ��ل م��ن�����س��ب وزي����ر ال���ع���دل من 

2014 وحتى 2016.
اأم����ن احل���اف���ظ، رئ��ي�����ض وزراء   •

أين الحوار
في وسائل اإلعالم؟!

مل ت�سبح و���س��ائ��ل الإع����الم والت�����س��ال اجل��م��اه��ريي��ة امل��ع��ا���س��رة، خا�سة 
والتفاعل  للتوا�سل  ف�ساءات  الجتماعي  التوا�سل  و�سبكات  التلفزيون 
الإيجابي البناء واإمنا حتولت لالأ�سف يف ظل التحولت اجلوهرية التي 
م�ست ممار�ساتها اإلى منابر لن�سر اخلالف وال�سراع يف املجتمعات، فقد 
ال��ه��ادف،  احل���وار  اأ�سا�سيات  الإع��الم��ي��ة  براجمها  م��ن  الكثري  ع��ن  غابت 
الذي نفتقده ب�سفة بارزة و جلية يف خمتلف املجالت  املرتبطة بحياتنا 
و�سائل  املفرو�ض على  الت�سالية  الر�سالة  والذي ميثل جوهر  اليومية 

الإعالم تقدميها الى اجلماهري.
وال�سوؤال الذي يطرح نف�سه يف هذا الإطار هو: ما فائدة ال�سخب 

واجلدال والتنازع والرتا�سق اللفظي يف و�سائل الإعالم ؟
العنف  ال��ذي يولد  التوتر  الأم��ر �سيزيد من ح��دة  اأن ه��ذا  الأك��ي��د 
والكره والنزاعات، واملفارقة العجيبة اأن ديننا الإ�سالمي قد جعل احلوار 
امليادين،  كل  يف  وتطورا  ورحمة  رفقا  الدنيا  م��الأت  التي  ر�سالته  اأ�سا�ض 
ولكن لالأ�سف اأ�سبح الكثري من النا�ض يف ع�سرنا احلايل يعر�سون عن 
هذا احلوار ويتجاهلونه بينما جند الغرب يتم�سك به ويعتمد عليه يف 
بناء م�سريته احل�سارية امل�ستمرة ويف نبذ العنف وقبول الآخر املختلف.

ولإرجاع مكانة احلوار يف جمتمعاتنا يجب على و�سائلنا الإعالمية 
اأن تغري يف اأ�سلوب عملها من خالل انتهاج طرق جديدة و فعالة يف ت�سكيل 
امل�سامن املختلفة لراجمها احلوارية و كيفية تقدميها للجمهور اآخذة  
عر  غري،  ل  املجتمع  خدمة  الأ�سا�سية  اأولوياتها  و�سمن  احل�سبان   يف 

ن�سر ثقافة احلوار املمجدة لروح ال�سلم والتعاي�ض.

د. عمر إبراهيم بوسعدة
أستاذ مشارك بقسم

اإلعالم واالتصال
obousada@kku.edu.sa

بانوراما

ا�ستقال  وال����ذي  الأ���س��ب��ق،  ل��ب��ن��ان 
اح��ت��ج��اج��ا ع��ل��ى ع���دم اإق��ال��ة قائد 
غامن  اإ���س��ك��ن��در  اللبناين  اجلي�ض 
اغتال  ال��ت��ي  »ف����ردان«  عملية  بعد 
فيها الإ���س��رائ��ي��ل��ي��ون ث��الث��ة ق��ادة 

فل�سطينين يف قلب بريوت.
• ر�����س����اد الإم����������ام، م�������وؤرخ ج��ام��ع��ي 

تون�سي.
• ري�����ا رم��������ال، اع���الم���ي���ة ل��ب��ن��ان��ي��ة 

على  العاملية  الن�سرة  اخبار  ومذيعة 
اأف�سل  جائزة  حائزة  دب��ي،  تلفزيون 
اعالمية ريا�سية يف ال�سرق الأو�سط 

عام 2010.
�سيا�سي  حم��ل��ل  غ���ن���دور،  �سبحي   •
العربي  احل��وار  مركز  ومدير  عربي 

يف وا�سنطن.
رئي�ض  الأط���ر����ض،  ح�سن  حم��م��د   •

حترير �سحيفة امل�ستقبل الكندية.

الجامعة 
اللبنانية
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فضاءات
الرأي الجامعيالرأي الجامعي

المطار الكبير
املغادرون القادمون كلمات دائما ن�سمعها 
اأذهاننا  اإل��ى  تبادر  هل  ولكن  املطار؛  يف 
ال�سداقة  اأو  العمل  دائرة  املغادرون من 
امل��غ��ادرون من  البيت، حتى  اأو  اأو احل��ي 
متدين  �سعب  بطبيعتنا  نحن  قلوبنا، 
يحب الوفاء يكره الكذب، ي�سلي ي�سوم، 
يهلل يكر، يدعوا ربه يف حال احلاجه، 
وي�سكره يف حال النعم، ينا�سل من اأجل 
ق�سايا الإ�سالم، نحن اأ�سبه ما نكون يف 
مطار كبري ن�ستقبل برتحاب القادمن 

ونفارق بحزن املغادرين.
ل  اأن��ن��ا  املو�سوع  يف  الغريب  ولكن 
ما  ي��وم��ا  اأن��ن��ا  نفكر  اأن  ن��ري��د  ول  نفكر 

�سنكون  القادمن،  اأو  املغادرين  �سنكون 
اإن مل نكن  اأحبابنا  املغادرين من قلوب 
مل  اإن  اأ���س��دق��اءن��ا  و�سنفقد  ن�ستحقها 
القادمن حلياة  ن�سدقهم، �سوف نكون 
اأ�سخا�ض اآخرين يف اأعمالهم، مثال ملاذا 
ل ن��ك��ون ال��ق��ادم��ن ب��احل��ب ل��ه��م، �سوف 
ملاذا  اإلى احلي اجلديد  القادمن  نكون 
ل نح�سن اجل��رية، واأخ��ريا �سوف نكون 

املغادرين من احلياه يوما ما. 
ح��ي��ن��م��ا ت��ف��ك��ر اأن�����ك ���س��ت��ك��ون اأن���ت 
امل���غ���ادر ���س��وف ت��ع��ط��ي ك��ل م��ا ت�ستطيع 
ليكون وداع��ك يف رحيلك اأك��رث ح��راره، 
و�سوف تكون اأكرث حر�سا على اختيارك 

مل��ن ���س��ي��ك��ون يف ا���س��ت��ق��ب��ال��ك يف ال��رح��ل��ة 
التالية، نحن يف رحالت مكوكية يومية 

بطيئة جدا.
ال��ك��ذب  امل��ث��ال��ي��ة ول  ن��ح��ت��اج يف  ل 
الجتماعي، نحن بحاجة اإلى اأن نبني 

لأنف�سنا جبال من الذكريات الطيبة.
ذك������رى ط��ي��ب��ة لأن����ه����ا ه����ي ال��ت��ي 
اإلى  نذهب  عندما  معارفنا  �سيخلدها 
املطار حاملن حقائبنا ومغادرين، مل 
نظلم اأحدا واأننا قدمنا لكل من حولنا 
�سي�ستقبلنا  حينها  ن�ستطيع،  م��ا  ك��ل 
»م���روك لقد  امل��الح��ة قائلن  ف��ري��ق 

ربح البيع«.

بالدي سترقى المجد
فضة حسن عسيري

الدبلوم التربوي العالي

خطوات تاأخذنا بعيدة اإلى العامل الذي يحيط بنا بخ�سو�ض ثورة املعلومات، 
خطوة جتاه تنمية الوطن الذي ميكنه اأن يتعامل مع كل هذا ب�سال�سة وكل 
عزمية؛ ليظل الأول يف هذا العامل باأهداف طموحة يعتزم تنفيذها خالل 
عقد من الزمن، ف� »دائما ما تبداأ ق�س�ض النجاح بروؤية واأجنح الروؤى هي 

التي تبنى على مكامن القوة« )الأمري حممد بن �سلمان(.
بداأت بالدنا ترتدي عباءة التاريخ العملي الطموح عندما اأعد وتراأ�ض 
لت�سابق   ، ال�سباب عليها  الروؤية وو�سع طموحات  �سلمان  الأم��ري حممد بن 
اخلطى نحو حتقيق اآمال و طموحات ال�سعب ال�سعودي، موؤكدا اأنها �ستحقق 
يجد  ازده���ارا،  اأك��رث  وطنا  نبني  اأن  »طموحنا  بقوله  اإليه مدلال  ت�سبوا  ما 
فيه كل مواطن ما يتمناه، فم�ستقبل وطننا الذي نبنيه معا لن نقبل اإل اأن 

جنعله يف مقدمة دول العامل«.
الوا�سح  التحول  و  التقدم  اأهمية  ن��درك  ب��داأن��ا  لقد  الأم���ري  اأي��ه��ا  نعم 
مل�ستقبل دولتنا، وكل منا ي�سعى لأداء دور فاعل لتحقيق طموح هذا الوطن، 
اإلى  لتاأخذه  ال�سعودي  املجتمع  يف  نوعية  وثقافية  اجتماعية  نقلة  وايجاد 

مقدمة الدول و م�ساف املجتمعات العاملية املعا�سرة.
فحددت الروؤية اأهداف طموحه مل�ساعفة القت�ساد ال�سعودي، لأن 
العمل و التحرك هما املفتاح لتحقيق الروؤية الطموحة واملعيار الأعلى 
من الريادة لهذه البالد فهو حق وطني ل ميكننا ان نعتمد على حتقيقه 
ب�سيء ما. يقول »روبرت براي�ض الريادي« باأن »ال�سخ�ض الذي يبداأ بال �سيء 
تقريبا، يوؤ�س�ض وينظم كيان عمل جديد ويديره ويتحمل املخاطر املنوطة به 

بهدف حتقيق الربح والنمو«.
نريد اأن نبداأ بها اليوم للغد فهي تعر عن طموحاتنا جميعا وتعك�ض 
قدرات بالدنا و �سنتعاون باإ�سرار لبلوغ الريادة التي حتقق طموحنا ك�سباب 
لرفعة وطننا �ساخما فوق كل الأوطان، لذا ينبغي اأن يكون اجتاه التقدم اأكرث 
اإ�سراقا على نحو يثري البناء و النجاح  لت�سيء املزيد من جنوم هذا الوطن 

ال�سغوف بالتطوير.

عبداهلل علي زارب 
سكرتير المشرف
على المركز االعالمي
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الرأي الجامعي

عثمان الصيني
أستاذ السمو اإلعالمي

وجوه

سارة القحطاني

�سخ�سية متاألقة، ذو جاذبية عالية، وكاريزما هائلة، وطموح 
منهج���ه التاأثري والتغيري، وتفكري متجدد، وتطوير م�ستمر 
ونبوغ متوا�سل، يقبع خلف مالمح هادئة وم�ساملة، حما�سر 

لذاته يف عامل  وا�سع و متفرد من املعرفة والذكاء،
اإن���ه اأح���د اأه���م رم���وز الثقاف���ة والفك���ر، وقائ���د رحل���ة 
التطوي���ر ال�سحافي���ة، اأ�ست���اذ ال�سم���و الإعالم���ي  د. عثم���ان 

ال�سيني.
ول���د ال�سين���ي مبك���ة املكرم���ة ع���ام  1374، وح�س���ل على  
الدكت���وراه يف اللغ���ة العربي���ة م���ن  جامع���ة اأم الق���رى1٩٩0، 

واملاج�ستري يف اللغة العربية من جامعة اأم القرى1٩82.
قادته مكانته الإعالمية وفكره املعريف اأن يحدث فارقا 
وبون���ا �سا�سع���ا يف عدد من ال�س���روح الإعالمي���ة والأكادميية 
ب���ن حقب���ات خمتلف���ة، فعم���ل  �سابق���ا رئي�سا لتحري���ر املجلة 
العربية مديرا تنفيذيا لها، وم�ست�سارا لرئي�ض جمل�ض اإدارة 
موؤ�س�س���ة مك���ة لل�سحافة والإع���الم ورئي����ض التحرير املكلف 
ل�سحيف���ة الوط���ن ال�سعودي���ة، ونائب رئي�ض حتري���ر الوطن 
وم�ست�س���ارا اإعالمي���ا  ب���وزارة الثقاف���ة والإع���الم، وم�ست�س���ار 
هيئة ال�سحفي���ن ال�سعودين وم�ست�سار غري متفرغ لرئي�ض 
حتري���ر البالد،  وم�ست�سار غري متفرغ لرئي�ض حترير جملة 
الفي�س���ل، وع�س���و جمل����ض اإدارة جمعي���ة الثقاف���ة والفن���ون 
بالطائ���ف ورئي����ض جلن���ة امل�س���رح، وكان  رئي�س���ا  لق�س���م اللغة 
العربي���ة بكلي���ة املعلمن بالطائ���ف، كما عمل اأ�ست���اذا م�ساركا 
بق�س���م اللغة العربي���ة بكلية املعلمن واأ�ست���اذا م�ساعدا بق�سم 
اللغ���ة العربي���ة بكلي���ة املعلمن بالطائ���ف، وحما�س���را بق�سم 

اللغة العربية بكلية املعلمن..
�سق ال�سيني طريقه العملي مبهنية متميزة يف �سحيفة 
مك���ة املكرم���ة الت���ي تراأ�ض حتريره���ا ع���ام 2014، فاأحدث بها 
نقل���ة نوعي���ة كًم���ا وكيًف���ا، وفل�سف���ة �سحافية متف���ردة بنكهة 
خا�س���ة �سعارها التجدي���د والإبداع، و مل يعرتف ال�سيني اإل  
باملوؤ�س�ساتي���ة يف الأداء وجتوي���د العط���اء، فعم���ل على �سناعة 
املحتوى يف قالب مهني مواكب ومناف�ض لالإعالم اجلديد..
ويف 2015، حر�س���ت موؤ�س�س���ة الوط���ن عل���ى ا�ستقط���اب 
ال�سين���ي رئي�سا لتحريرها كاأحد اأه���م الكوادر املهنية املميزة 
الت���ي يتطل���ب وجودها امل���كان والزمان ملا ميلك���ه من خرات 
وموؤه���الت طويل���ة �ستك���ون داعم���ا ودافعا للنهو����ض بالوطن 

اأب���رز ال�سح���ف الورقي���ة اإبداع���ا واإخراج���ا ومهني���ة  لتك���ون 
نوعية.

اآم���ن  ال�سين���ي ب���اأن ال�سحاف���ة  اإب���داع  وتط���ور،  فاأع���اد 
لل�سحيف���ة توهجها وتاألقها وهيبتها، واهتم بطموح املواطن 
يف التعام���ل ب�سياغ���ة اإعالمي���ة جاذبة دون اإخ���الل باملحتوى 
املهني ال�سادق والهادف؛ ف�سعد اإلى متطلبات الع�سر و قدم 
»الوطن« بتميز يف مواقع التوا�سل الجتماعي، لتكون بذلك 

املرجع الأ�سا�سي يف املتابعات والتغطيات و امل�ستجدات.
وع���رف ع���ن �سي���د امل�ساهد الثقافي���ة اإملامه الت���ام باللغة 
يف  الع���رب  بلهج���ات  عالقت���ه  وم���دى  وفروعه���ا،  العربي���ة 
اجلزي���رة؛ ففر����ض نف�س���ه على امل�سه���د الثقايف املحل���ي كاأحد 
تفعي���ل حرك���ة احلداث���ة يف  و�ساه���م يف  ب���ه،  املوؤثري���ن  اأه���م 
الثمانين���ات، وجت���اوز ال�سين���ي املج���ال الإعالم���ي اأو الثق���ايف 
اإل���ى التحلي���ل ال�سيا�س���ي باحرتافية متخ�س�س���ة، وبرز كاتبا 
متمي���زا يف ال�س���اأن ال���دويل ب�س���كل خا����ض فامت���ازت مقالت���ه 

بالواقعية واجلدية دون املبالغة اأو التجاوز.
ميتل���ك ال�سيني عددا م���ن البحوث املن�سورة يف دوريات 
علمي���ة متخ�س�سة وحمكمة، ون�سر عددا من املوؤلفات منها: 
»اللطائ���ف يف قط���ر الطائ���ف لب���ن ع���راق الكن���اين.. حتقيق 
ودرا�سة«، و »فهر�ض املخطوطات العربية مبكتبة عبداهلل بن 
العبا����ض مبدين���ة الطائ���ف«، و »دار التوحي���د، تط���ور تعليمي 
لالحتف���ال  العلي���ا  اللجن���ة  من�س���ورات  اجتماع���ي«،  وتغ���ري 
مب���رور خم�س���ن عام���ا عل���ي تاأ�سي����ض دار التوحي���د، و »ق�سد 
ال�سبي���ل فيم���ا يف اللغ���ة العربي���ة م���ن الدخي���ل للمحب���ن.. 
حتقيق و�سرح«، و »ال�سحافة املطبوعة يف ع�سر امللتيميديا«، 

وغريها.
ويع���د ال�سين���ي اأح���د النم���اذج ال�سعودية امل�سرف���ة  التي 
جمعت بن املعرفة  والثقافة فهو طاقة متجددة من الإبداع 
وبحر وا�سع من الفكر والتطلعات ومدر�سة �سحافية مبهرة، 

وواجهة اإعالمية تفا�سيلها الرقي والتقدم.

ماذا لو
لم يكن لك 
صوت؟
مها سالم

يف اأعقاب حادثة غري ماألوفة اأقدمت 
العا�سمة  ق���ط���ارات  ت�����س��رّي  خ��ا���س��ة  ���س��رك��ة 
ال��ي��اب��ان��ي��ة، ط��وك��ي��و، ع��ل��ى ت��ق��دمي »اع��ت��ذار 
����س���دي���د« ل���ل���رك���اب ب�����س��ب��ب م�����غ�����ادرة اأح����د 
قطاراتها ملحطة قبل موعده املعلن مبقدار 

ع�سرين ثانية.
الأفعال على هذا  ردود  تفاوتت  ولقد 
خ��ارج  النا�ض  ل��دي  امل�سبوق  غ��ري  الع��ت��ذار 
اليابان بن فخور به لأن اخلطاأ، مهما كان، 
جدير بالعرتاف به، وبن متهكم ل يرى 
باأ�سا يف التجاوز عن ب�سع ثوان فهناك ما 
هو اأعظم واأهّم، خا�سة واأن ال�سركة املعنية 
�سنويا على اخلط ما يربو على 130  تنقل 

مليونا م�سافر.
اإلى  وقد يكون �سبب ال�سخرية عائد 
اأن م�ستخدمي و�سائل املوا�سالت املختلفة 
قد تعودوا على التاأخري يف بلدانهم والذي 
اإلى دقائق و�ساعات؛ لكن يظهر  قد ميتد 
اأن الدقة يف املواعيد مبداأ وثقافة يف طباع 

اليابانين.
ف�����اإذا اح��ت��ك��م��ن��ا اإل����ى اأ����س���ول اجل����ودة 
اأح�������س���ن���ت ���س��ن��ع��ا مب��ا  ال�������س���رك���ة  اأن  جن����د 
ف��ع��ل��ت، ف���اع���رتاف���ه���ا ب���اخل���ط���اأ ال�����ذي اأدى 

مل��غ��ادرة القطار قبل م��وع��ده ه��و م��ن قبيل 
م��راج��ع��ات��ه��ا وت��ق��ي��ي��م��ه��ا مل�����س��ت��وى اخل��دم��ة 
اإق���راره���ا  واأن  ل��ل��ج��م��ه��ور،  م��ن��ه��ا  امل��ق��دم��ة 
وتطوير  حت�سن  ملبداأ  تطبيق  هو  بال�سهو 
ال��ع��م��ل، واأن���ه���ا ح��ري�����س��ة ع��ل��ى اأن ت��ت��واف��ق 

اأفعالها مع اأقوالها.
لعمالئها،  ا�سرت�ساء  هو  فاعتذارها 
لأ�سا�سيات  ال��ي��اب��ان  تبني  على  ي��دل  وه���ذا 

اجلودة يف كافة نواحي احلياة.
وه��ن��ا ن���ذّك���ر ب����اأن ع��م��ر الإن�������س���ان هو 
الوقت، والوقت هو تتابع الثواين والدقائق 
وال�ساعات واأي اإ�ساءة يف ا�ستغالل الوقت يف 
ما ل يفيد ويف ما ل ينفع هو نوع من العبث 
يف ح��ي��اة الإن�������س���ان. ول��ق��د اه��ت��م الإ����س���الم 
بعن�سر الوقت ملا له من �ساأن عظيم، فاأق�سم 

اهلل تعالى بالأزمنة والأوقات.
واح��������رتام ال����وق����ت وامل����واع����ي����د م��ن 
�سفات الر�سل والأنبياء ومن �سمة املوؤمن 
امل��ل��ت��زم وع��ام��ل م��ن ع��وام��ل جن��اح امل�سلم 
عليه  امل�سطفى  وي��ق��ول  خ��ل��ق��ه،  وح�����س��ن 
َذا  اإيِ َث��الٌث  ��قيِ  امْلُ��َن��افيِ »اآَي���ُة  وال�سالم  ال�سالة 
َن  اوؤْمُتيِ َواإيَِذا  اأَْخلََف،  َوَعَد  َواإيَِذا  َكَذَب،  َث  َحَدّ

َخاَن«، )متفق عليه(.

إعتذار شديد

د. علي سعيد 
القحطاني
أستاذ مشارك، كلية الطب 

يف وقت قبل الغ�سق جل�ض على �سخرة كبرية بعد اأن اهتد 
�سامتا  عميقة  برحلة  ذهب  لالأفق،  عيونه  امتدت  حاله 

متاأمال كيف لهذه الكرة الذهبية اأن ت�سري ول ت�سقط؟
نف�سا  اأخذ  تدور وحالها م�ستقر،  ت�ستنري!  تنري ول 
عميقا بحجم الكون، قطعت حبل اأفكاره يد و�سعت على 
كتفه، فاإذا ب�ساحب اليد يتنهد، اأخي مازال الأمل بقلبك!
رد ال��ف��ت��ى ع��ل��ي��ه: اأن���ا م��ا زل���ت اأح��ي��ا واأ���س��ع��ى، غابت 
رف��ق��اء،  ب���دون  الفتى  وب���ات  هلل،  امل��ل��ك  واأم�����س��ى  ال�سم�ض، 
وح��زن،  ومتلمل،  و�سئم،  تعب،  الب�سر  عالقات  يف  تخبط 

ثم بكى.
نام عقله النا�سج، وا�سرتخى حتى اأدرك ما هو عليه، 
ب�سعادة،  وا�ستيقظت روحه على مناجاة اهلل وظل ي�سبح 

ومي�سي ب�سالم.
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اللغة واإلعالم

الأ����س���ا����س���ي���ة ل�����ه، وت���ع���ري���ف���ه���م ب���ال���ع���وائ���ق 
وال����ت����ح����دي����ات ال����ت����ي ت����واج����ه ال��ت��خ��ط��ي��ط 
العلمي  بالنموذج  الفهم  وتعميق  اللغوي، 
ال��ل��غ��وي،  التخطيط  عملية  ي��ح��ك��م  ال����ذي 
لتنفيذ  ال��ع��م��ل��ي��ة  ب���امل���ه���ارات  وت���زوي���ده���م 
ببع�ض  وتعريفهم  ن��اج��ح،  لغوي  تخطيط 
جم��ال  يف  العملية  وامل��م��ار���س��ات  ال��ت��ج��ارب 

التخطيط اللغوي.

اللغة واإلعالم
يف ���س��ي��اق م��ت�����س��ل، ن��ظ��م امل���رك���ز، ال��ث��الث��اء 
امل��ا���س��ي، ���س��م��ن ب��راجم��ه ل��الح��ت��ف��اء بيوم 
"ال�سيا�سات  بعنوان  ل��ق��اءا  العربية،  اللغة 
مب�ساركة  اللغوي"،  ال�����س��اأن  يف  الإع��الم��ي��ة 

عبدالعزيز  ب��ن  ع��ب��داهلل  امللك  مركز   نظم 
ال�����دويل خل���دم���ة ال��ل��غ��ة ال��ع��رب��ي��ة، الأح����د 
املا�سي يف الريا�ض، برناجما علميا بعنوان 
الأكادميية  للقيادات  اللغوي  "التخطيط 
يف ك���ل���ي���ات ال���ل���غ���ة ال���ع���رب���ي���ة وم���ع���اه���ده���ا 
امل��رك��ز  ج��ه��ود  ���س��م��ن  وذل����ك  واأق�سامها"، 
يف م�����س��ار ال��ت��خ��ط��ي��ط ال��ل��غ��وي، ويف اإط���ار  
الحتفاء باليوم العاملي للغة العربية الذي 

يوافق ال�18 من دي�سمر .
واأو�سح الأمن العام للمركز الدكتور 
عبداهلل الو�سمي اأن "هذا اللقاء الذي يعد 
الأول من نوعه"، جمع اأكرث من 30 ممثال 
للموؤ�س�سات الأكادميية اللغوية من خمتلف 
م��ن��اط��ق امل��م��ل��ك��ة، م�����س��ريا اإل���ى اأن���ه ت�سمن 
التي قدمها  العلمية  املو�سوعات  عددا من 
اأ����س���ات���ذة م��ت��خ�����س�����س��ون يف ه����ذا امل���ج���ال يف 

فعاليات مت�سلة )�سباح – م�ساء(.

تجارب عالمية
تعريفا  �سهد  اللقاء  اأن  الو�سمي  واأ���س��اف 
ب��ال��ت��خ��ط��ي��ط ال��ل��غ��وي واأن����واع����ه وم��راح��ل��ه 
امل��ن��ه��ج��ي��ة، وت��ع��ري��ف��ا ب��ال�����س��ي��ا���س��ة ال��ل��غ��وي��ة، 
وال�����س��ي��ا���س��ة ال��ل��غ��وي��ة ال�����س��ع��ودي��ة، وع��ر���س��ا 
اإلى  اإ�سافة  املجال،  ه��ذا  يف  عاملية  لتجارب 
على   ال�����س��وء  �سلطت  مفتوح  نقا�ض  حلقة 
الأكادميية  للموؤ�س�سات  اللغوي  التخطيط 

ال�سعودية.
ال��ع��ل��م��ي  ال���ل���ق���اء  ه����ذا  "جاء   وت���اب���ع 
اللغوي  بالتخطيط  للتوعية  املتخ�س�ض 
م���ن ج���ان���ب، واإل����ق����اء ال�������س���وء ع��ل��ى اأب����رز 
لفتح  �سعيا  البحثية  ومنطلقاته  مفاهيمه 
اآف����اق ج��دي��دة خل��دم��ة ال��ل��غ��ة ال��ع��رب��ي��ة من 
اآخر، م�ستهدفا القيادات الأكادميية  جانب 
يف ك���ل���ي���ات ال���ل���غ���ة ال���ع���رب���ي���ة وم���ع���اه���ده���ا 
واأق�����س��ام��ه��ا، ح��ي��ث ن��ف��ذ امل���رك���ز ع����ددا من 
ال����رام����ج والأن�������س���ط���ة مت���ه���ي���دا مل��ن��ا���س��ب��ة 
الحتفاء باليوم العاملي للغة العربية الذي 

ياأتي يف 18 دي�سمر من كل عام".
وع����ن اأب������رز اأه�������داف ال���رن���ام���ج ق��ال 
ال��و���س��م��ي اإن�����ه ���س��ع��ى ل��ت��ع��زي��ز الجت���اه���ات 
الإيجابية لدى امل�ساركن حيال التخطيط 
ال���ل���غ���وي، واإك�������س���اب امل�������س���ارك���ن امل��ف��اه��ي��م 

ال����ل����غ����وي  امل�����ج�����ال�����ن  يف  م���ت���خ�������س�������س���ن 
والإعالمي، وعدد من الإعالمين وقيادات 

املوؤ�س�سات الإعالمية.
وه����دف ال��ل��ق��اء اإل����ى اإع�����ادة ال��ن��ظ��ر يف 
ال��ق�����س��ي��ة امل��ل��ح��ة وامل���ع���ا����س���رة يف ال��ب��ح��ث 
ال��ل��غ��وي، ودف��ع��ه��ا اإل���ى ���س��دارة ال���س��ت��غ��ال، 
يف  اللغوية  ال�سيا�سات  و�سع  قيمة  وتاأكيد 
ملعرفة  وال�سعي  املختلفة،  الإع���الم  و�سائل 
امل��ن��ج��ز ال��ف��ع��ل��ي يف ه����ذا امل���و����س���وع، وب��ن��اء 
ت�������س���ورات ع��م��ل��ي��ة ت��ن��ف��ي��ذي��ة ل����دى امل��رك��ز، 
بناء  ح���ول  وامل�����س��وؤول��ن  املخت�سن  ول���دى 
جانب  اإل��ى  الإعالمية،  اللغوية  ال�سيا�سات 
طرح احللول والقرتاحات يف هذا اجلانب، 
اللغوية،  ال�سيا�سات  وا�ستعرا�ض مناذج من 

تمهيدا لمناسبة االحتفال بيوم اللغة العربية

مركز الملك عبد اهلل يناقش
التخطيط اللغوي والسياسات اإلعالمية

يف  العلمية  الأق�����س��ام  ب��ن  العالقة  وتوثيق 
تخ�س�سات اللغة والإعالم.

واأو�سح الأمن العام للمركز الدكتور 
ي��اأت��ي �سمن  ال��ل��ق��اء  اأن  ال��و���س��م��ي  ع��ب��داهلل 
ب���رن���ام���ج امل���رك���ز يف ال��ت��خ��ط��ي��ط ال��ل��غ��وي، 
�سيا�سات  لإي���ج���اد  اخل��ط��ط  ب��ن��اء  مل��ح��اول��ة 
اإع��الم��ي��ة وا���س��ح��ة يف ه���ذا امل���ج���ال، ون��ق��ل 
امل�ستوى  اإل��ى  النظري  م�ستواه  من  العمل 

العملي التطبيقي.
اأ���س��ات��ذة  ال��ل��ق��اء  يف  "�سارك  واأردف 
م��ت��خ�����س�����س��ون ق���دم���وا اأوراق��������ا ع��ل��م��ي��ة يف 
ال�سيا�سات  واق��ع  تناق�ض  الأول��ى  جل�ستن: 
ال��ل��غ��وي��ة يف و����س���ائ���ل الإع�������الم امل��خ��ت��ل��ف��ة، 
ال�سقعوب،  اإبراهيم  من  كل  فيها  وحت��دث 

و����س���ع���ي���د ال������زه������راين، وحم���م���د امل���زي���ن���ي، 
واأداره���ا  ال�سهلي،  وهيا  ال�سقيقي،  وم��ف��رح 

عبدالعزيز العيد".
وج������اءت اجل��ل�����س��ة ال��ث��ان��ي��ة مل��ن��اق�����س��ة 
اآل����ي����ات ب���ن���اء ���س��ي��ا���س��ات ل��غ��وي��ة اإع��الم��ي��ة 
واأداره��ا  املجال،  ال�سابقة يف هذا  والتجارب 
و���س��ارك فيها  ع��ب��داهلل احل��ي��دري،  الدكتور 
ال���دك���ت���ور ع���ب���داهلل ال���رف���اع���ي، وال���دك���ت���ور 
ع����ب����داهلل اأب�����ااخل�����ي�����ل، وال����دك����ت����ور م��اج��د 
التميمي، واأثراها  اأمل  الرتكي، والدكتورة 

احلا�سرون جميعا مبداخالتهم.

خطط لغوية 
بناء  اإلى  املركز يتطلع  اأن  الو�سمي  واأو�سح 

خطط لغوية متميزة يف املجال الإعالمي، 
اإل���ى البعد  ون��ق��ل ه��ذا م��ن البعد ال��وط��ن��ي 
ال�سريكة،  م��ع اجل��ه��ات  ب��ال��ت��ع��اون  ال��ع��رب��ي 
منطلقا من الأثر املميز لو�سائل الإعالم يف 
اإيجابا  منها  عدد  واإ�سهام  املجتمعات،  حياة 
يف تنمية اللغة العربية واإثرائها، وتاأثريها 
وا�ضعة  واأمن��اط  ت�ضورات  اإيجاد  يف  جميعا 
ومتفاوتة لدى املتلقن عن اللغة العربية.

و�سدد الو�سمي على اأن املركز  ينطلق 
الإع���الم  اأن  يف  تتلخ�ض  رئي�سة  روؤي���ة  م��ن 
والإع��الم��ي��ن ���س��رك��اء مم��ي��زون يف خدمة 
معهم  تتكامل  اأن  وي��ج��ب  ال��ع��رب��ي��ة،  اللغة 
املوؤ�س�سات اللغوية بو�سفهم �سركاء يف احلل 

وتقدمي امل�سروع اللغوي.
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أكثر اللغات السامية انتشارا
المصدر:  األمم المتحدة

ال�سامية  امل��ج��م��وع��ة  ل��غ��ات  اأك����رث  ال��ع��رب��ي��ة 
متحدثن، واإحدى اأكرث اللغات انت�سارا يف 
اأك��رث من 422 مليون  بها  ال��ع��امل، يتحدث 
ن�����س��م��ة وي����ت����وزع م��ت��ح��دث��وه��ا يف امل��ن��ط��ق��ة 
بالإ�سافة  العربي،  الوطن  با�سم  املعروفة 
املجاورة  الأخ��رى  املناطق  العديد من  اإل��ى 
وال�سنغال  وم��ايل  وت�ساد  وتركيا  ك��الأح��واز 

واإرترييا.
 اللغة العربية ذات اأهمية ق�سوى لدى 
القراآن  )لغة  مقد�سة  لغة  فهي  امل�سلمن، 
اأخرى  الكرمي(، ول تتم ال�سالة، وعبادات 

يف الإ�سالم، اإل باإتقان كلماتها.  واأثر انت�سار 
مكانة  ارتفاع  يف  دول،  وتاأ�سي�سه  الإ���س��الم، 
ال�سيا�سة  ل��غ��ة  واأ���س��ب��ح��ت  ال��ع��رب��ي��ة،  ال��ل��غ��ة 
الأرا���س��ي  يف  طويلة  ق��رون��ا  والأدب  والعلم 
العربية،  واأث����رت  امل�����س��ل��م��ون،  حكمها  ال��ت��ي 
كثري  على  مبا�سر  غ��ري  اأو  مبا�سرا  ت��اأث��ريا 
الإ�سالمي،  العامل  يف  الأخ��رى  اللغات  من 
والأوردي��ة  والكردية  والفار�سية  كالرتكية 
واملاليزية والإندوني�سية والألبانية وبع�ض 
الهاو�سا  مثل  الأخ���رى  الإف��ري��ق��ي��ة  اللغات 
الأوروب��ي��ة  ال��ل��غ��ات  وبع�ض  وال�سواحيلية، 
وب��خ��ا���س��ة امل��ت��و���س��ط��ي��ة م��ن��ه��ا ك��الإ���س��ب��ان��ي��ة 

والرتغالية واملالطية وال�سقلية.

اأو  ت��در���ض ب�سكل ر���س��م��ي  اأن��ه��ا  ك��م��ا 
غري ر�سمي يف الدول الإ�سالمية والدول 

الإفريقية املحاذية للوطن العربي. 
ال��ع��رب��ي��ة ل��غ��ة ر���س��م��ي��ة يف ك���ل دول 
ال���وط���ن ال��ع��رب��ي، وه���ي اإح�����دى ال��ل��غ��ات 
ال���ر����س���م���ي���ة ال�������س���ت يف م��ن��ظ��م��ة الأم�����م 

املتحدة.
يف  اليوم  ه��ذا  من  الغر�ض  ويتمثل 
زيادة الوعي بن موظفي الأمم املتحدة 
ال�ست  الر�سمية  اللغات  م��ن  ك��ل  بتاريخ 
وث��ق��اف��ت��ه��ا وت���ط���وره���ا، ول���ك���ل ل��غ��ة من 
ال��ل��غ��ات احل��ري��ة ع��ل��ى اخ��ت��ي��ار الأ���س��ل��وب 
برنامج  اإع����داد  يف  منا�سبا  جت���ده  ال���ذي 

ذلك  يف  مبا  بها،  اخلا�ض  لليوم  اأن�سطة 
دع���وة ���س��ع��راء وك��ت��اب واأدب����اء معروفن، 
ب��الإ���س��اف��ة اإل���ى ت��ط��وي��ر م���واد اإع��الم��ي��ة 

متعلقة باحلدث.
ف��رق  ال��ث��ق��اف��ي��ة:  الأن�����س��ط��ة  وت�سمل 
ال��ع��زف امل��و���س��ي��ق��ي��ة، وال���ق���راءات الأدب��ي��ة، 
املعار�ض  واإق��ام��ة  التناف�سية  وامل�سابقات 
واملحا�سرات والعرو�ض الفنية وامل�سرحية 
وال�سعبية. كما ت�سمل اأي�سا جتهيز وجبات 
ط��ع��ام ت��ع��ب��رياع��ن ال��ت��ن��وع ال��ث��ق��ايف ل��ل��دول 
الناطقة باللغة، واإقامة عرو�ض �سينمائية 
وح���ل���ق���ات دور�������ض م���وج���زة ل��ل��راغ��ب��ن يف 

ا�ستك�ساف املزيد عن اللغة العربية.

أيام
اللغات

• 20 مار�ض:
يوم اللغة الفرن�سية.

• 20 اأبريل:
يوم اللغة ال�سينية.

• 23 اأبريل:
يوم اللغة الإجنليزية.

• 6 يونيو
 يوم اللغة الرو�سية.

• 12 اأكتوبر:
يوم اللغة الإ�سبانية.

• 18 دي�سمر:
يوم اللغة العربية.
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اللغة واإلعالم

نبذة عن تاريخ الصحافة العربية
ت���ق���ول ���س��ب��ك��ة ال���ن���ب���اأ امل��ع��ل��وم��ات��ي��ة اإن 
عمت  التي  احلديثة  الأدب��ي��ة  النه�سة 
ال���ع���امل ال���ع���رب���ي ن��ت��ي��ج��ة ال���ل���ق���اء بن 
نابليون  حلمة  اإث���ر  وال���غ���رب،  ال�����س��رق 
ال�سحافة  مولد  اإل��ى  اأدت  م�سر،  على 
العربية؛ فالفن ال�سحفي الذي نعرفه 
ال��ي��وم امن���ا ن�����س��اأ وت���رع���رع يف اأح�����س��ان 
احل�سارة الغربية، وكان الغربيون هم 
اب��ت��دع��وه وح�سنوه، وج���اءوا به  ال��ذي��ن 

اإلى ال�سرق.
يف  ت��ظ��ه��ر  ع��رب��ي��ة  �سحفية  واأول 
ال���ع���امل ع��ل��ى الإط�����الق ك��ان��ت ج��ري��دة 
»ال���ت���ن���ب���ي���ه« ال���ت���ي اأ�����س����دره����ا ال��ق��ائ��د 

م�سر  يف  ب��ون��اب��رت  نابليون  الفرن�سي 
»الوقائع  �سحفية  اأن  كما   ،1800 ع��ام 
عربية  �سحفية  ث��اين  وه��ي  امل�سرية« 
من حيث القدم �سدرت عام 1828 على 
يد الوايل حممد علي الكبري، اأما ثالثة 
ال�سحف العربية فهي جريدة »املب�سر« 
امل�ستعمرون  اأ�سدرها  وقد  اجلزائرية، 
ال��ف��رن�����س��ي��ون يف م��دي��ن��ة اجل���زائ���ر ع��ام 
فيليب،  لوي�ض  امل��ل��ك  م��ن  ب��اأم��ر   1847
ولكن �سرعان ما اأخذ العرب يخو�سون 
م����ي����دان ال�����س��ح��اف��ة ب��اأن��ف�����س��ه��م وق���د 
اأن  دون  اخل���ا����ض  ب��ط��اب��ع��ه��م  ط��ب��ع��وه��ا 

يقلدوا يف ذلك الغربين.

اأ���س��در �سحفية  ع��رب��ي  اأول  واأم���ا 
احل��ل��ب��ي  ح�������س���ون  رزاق  ف���ه���و  ع���رب���ي���ة 
اأ�سدر جريدة »م��راآة الح��وال«،  ال��ذي 
بعد  وت����اله   ،1855 ع���ام  ا���س��ط��ن��ب��ول  يف 
اللبناين  اخل��وري  �سنوات خليل  ث��الث 
ال���ذي اأ���س��در ج��ري��دة حديقة الأخ��ب��ار 
ب��ذل��ك  ف��ك��ان��ت  ب�����ريوت؛  ع���ام 1858 يف 
ي�سدرها  اأول �سحيفة عربية م�ستقلة 

عربي يف البالد العربية.
ويف العام نف�سه الذي �سدرت فيه 
ج��ري��دة »ح��دي��ق��ة الأخ���ب���ار« يف ب��ريوت 
ر�سيد  الكونت  ه��و  اآخ��ر  لبناين  اأ���س��در 
ال���دح���داح ج���ري���دة ع��رب��ي��ة يف ب��اري�����ض 

+ 
ق

فا
آ

»برجني�ض  غ��رب��ي��ا  ا���س��م��ا  عليها  اأط��ل��ق 
ب����اري���������ض«، وك����ان����ت حت���اك���ي ال�����س��ح��ف 
ال�سحف  اأرق����ى  م��ن  وت��ع��د  الفرن�سية 

العربية اأناقة وتبويبا.
والوقائع  الأخ��ب��ار  حديقة  وبعد 
يف  العربية  ال�سحف  توالت  امل�سرية، 
�ستى الأقطار حتى بلغ عدد ما �سدر 
ع��ام 1870 نحو 27�سحفية  اإل��ى  منها 
وجم���ل���ة، وه���و ع���دد ���س��خ��م يف ب��داي��ة 
الى  بالنظر  العربية  ال�سحافة  عهد 
ال�سكان  ب��ن  واجل��ه��ل  الأم��ي��ة  انت�سار 
املتعلمن يف  ون����درة  ال��ق��رن،  ذل���ك  يف 

البلدان العربية.

����س���ه���دت ال�������س���ن���وات الأخ���������رية ان���ح�������س���ارا 
لل�سحافة الورقية بعد اأن بات �سبح الرحيل 
فر�ستها  ع����دة  حت���دي���ات  ظ���ل  يف  ي��ه��دده��ا 
للمحتوى  املتزايد  والنمو  املالية  الأزم���ات 
اإلى  العديد منها  الإلكرتوين، مما ا�سطر 
بعد  ال�سحيفة  واإغ����الق  عامليها  ت�سريح 
ع��ق��ود م���ن ال��ع��م��ل، م��ث��ل ���س��ح��ف ال�سفري 
ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة وال��ت��ج��دي��د امل��غ��رب��ي��ة وال��ف��ج��ر 
والقائمة  ال�����س��ع��ودي��ة،  وال��ن��ادي  التون�سية 

تطول.
ال�سحف  غالبية  اأن  م��راق��ب��ون  وذك��ر 
اليومية والأ�سبوعية املطبوعة يف الوليات 
ما  ي��وم��ا  الطباعة  اإي��ق��اف  تتوقع  امل��ت��ح��دة 
بينما ي�سر  اإلكرتونية،  ن�سخ  اإلى  والتحول 
املطبوع  املحتوى  بن  اجلمع  على  بع�سها 
املرحلة  متطلبات  مل�����س��اي��رة  والإل���ك���رتوين 

الراهنة.
ال�سرق  ل�سحيفة  مو�سع  تقرير  ويف 
اأن »ن���ي���وي���ورك ت���امي���ز« واك��ب��ت  الأو�����س����ط، 
اخ��ت��ارت  لكنها  مب��وق��ع��ه��ا،  التقني  ال��ت��ق��دم 
احلفاظ على ن�سختها الورقية التي ل يزال 
ونقلت عن  ال��ع��امل،  ح��ول  امل��الي��ن  يقراأها 
لدى  الورقية  اخلدمات  ق�سم  رئي�ض  نائب 
»ن��ي��وي��ورك ت��امي��ز«، رون��ال��د ك��اب��وت��و، قوله 
»لن نتخلى عن طبعتنا الورقية يف امل�ستقبل 
اأ�ستطيع تخيل نيويورك  اأنني  اإل  القريب، 
ت��امي��ز اإل��ك��رتون��ي��ة ي��وم��ا م����ا«، حم����ذرا يف 
الوقت نف�سه من انقرا�ض ال�سحف املحلية 
ال��ع��دي��د منها  اأن  اإل���ى  اأم���ريك���ا، م�����س��ريا  يف 
على  ال�ستار  اأ�سدل  وبع�سها  للبقاء  ي�سارع 

ن�سخه الورقية. 

الصحافة المصرية
وعلى امل�ستوى العربي، اأفاد جهاز الإح�ساء 
احلكومي يف م�سر باأنه مت اإغالق نحو %50 
من ال�سحف املحافظة على ال�سدور خالل 
اإلى تراجع  بالإ�سافة  �سنوات فقط،  خم�ض 
ن�سخة  م��ل��ي��ون   2.5 م���ن  ال�����س��ح��ف  ت���وزي���ع 
يوميا، اإلى 400 األف ن�سخة يف 2017، وفقا 

لتقديرات خراء التوزيع.
التي تعاين  واأدت الأزم��ة القت�سادية 
ي��ن��اي��ر 2011،  ث����ورة 25  م��ن��ه��ا م�����س��ر م��ن��ذ 
اإل����ى اإغ�����الق ���س��ح��ف ي��وم��ي��ة واأ���س��ب��وع��ي��ة، 
بعد  ال�سحافين،  من  كبري  ع��دد  وت�سريح 
ال�سحف  �سراء  املواطنن عن  اآلف  عزوف 
لرتفاع اأ�سعارها بن�سبة 100% خالل خم�ض 
ال�سلع  اأ�سعار  زي���ادة  م��ع  ب��ال��ت��وازي  �سنوات، 
بعد  وخ�سو�سا  الأ���س��ا���س��ي��ة،  ال�ستهالكية 

حترير �سعر �سرف اجلنيه امل�سري.

السعودية
ويف ال�سعودية، ذكر رئي�ض حترير �سحيفة 
اأن  ع���ق���ران،  اآل  ف��ه��د  ال���دك���ت���ور  »امل���دي���ن���ة« 
�سامدة،  ال�سعودية  يف  الورقية  ال�سحافة 

لكنها تعاين.
وق�����ال »ل���دي���ن���ا ن��ح��و 10 م��وؤ���س�����س��ات، 
لكن  منها،  ج��زءا  متثل  الورقية  وال�سحف 
اأخ��رى«،  اإعالمية  من�سات  املوؤ�س�سات  لهذه 
م�سريا اإلى اأن ال�سحافة ال�سعودية بحاجة 

اإلى دعم حقيقي واإعادة النظر فيها.
ال�����س��ح��اف��ة  اأن  ع���ق���ران  اآل  واأ�����س����اف 
ال������ورق������ي������ة ه������ي م����ن����ب����ع الإع������الم������ي������ن، 

للم�سهد  امل��ت�����س��ي��دون  ه���م  وال�����س��ح��اف��ي��ون 
اإن ك���ان يف ���س��ب��ك��ات ال��ت��وا���س��ل  الإع���الم���ي، 
الجتماعي اأو التلفزيون اأو غري ذلك، لفتا 
يقارب  ال�سعودية  ال�سحف  راأ�سمال  اأن  اإلى 
اأن  مليار ريال )260 مليون دولر(، مقدرا 
اإلى  و500  اآلف  ت�سم بن ثالثة  ال�سحف 
اأربعة اآلف عامل، ما بن �سحايف وم�سور 

وعمال مطابع وغريهم.
م����ن ج���ه���ت���ه، اأ�����س����ار اأ����س���ت���اذ الإع������الم 
وال�سحافة بجامعة الإمام حممد بن �سعود 
الدكتور  الأ�ستاذ  الريا�ض،  يف  الإ�سالمية 
ال�سعودية  ال�سحف  اأن  اإل��ى  الع�سكر،  فهد 

تغيير المحتوى مطلب ضروري لبقاء الصحف الورقية
ال�سحافة  يف  ي��ح��دث  ع��م��ا  مب��ن��اأى  لي�ست 
عامليا، وقال »عليها اأن توجد حلول جذرية 
ال��ذي ع�سف  القا�سي  امل�سري  كي ل تواجه 
بال�سحافة الورقية عامليا، �سواء كانت هذه 
من  اأو  نف�سها  املوؤ�س�سات  قبل  من  احللول 

الدولة«.

لبنان 
واأ�سارت »ال�سرق الأو�سط« اإلى اأن لبنان الذي 
القرن  املنطقة منذ  ال�سحافة يف  رائ��د  ك��ان 
1٩، واأ�سدر يف عام 1870 وحده �سبع جرائد 
ال�سحافة  عهد  اليوم  ي��ودع  يكاد  وجم��الت، 

الورقية. ويف الوقت احلايل هناك ما يقارب 
اأغلقت  اأن  بعد  لبنانية،  يومية  �سحيفة   11
فرن�سية  �سحيفة  بينها  اأب��واب��ه��ا،  »ال�سفري« 
العربية،  باللغة  والباقي  اإجنليزية  واأخ��رى 
اأو  بالت�سريح  وغالبيتها موظفوها مهددون 

هم ل يتقا�سون رواتبهم بانتظام.
الن�سخ  ع��دد  ب�ساأن  الأرق���ام  وتت�سارب 
جمتمعة،  اللبنانية  ال�سحف  تطبعها  التي 
 35 ب��ن  التقديرات  بح�سب  ت���رتاوح  لكنها 
اأح�����س��ن  يف  ن�سخة  األ����ف   50 و  ن�سخة  األ����ف 
الأح������وال، ل ُي��ب��اع م��ن��ه��ا م��ع ال���س��رتاك��ات 
اأكرث  املبا�سرة  غري  وامل�ساعدات  وامل�سايرات 

اآلف ن�سخة، وهذا ل يكفي لإعالة  من 10 
املطبوعات، التي حتتاج يف هذه احلالة اإلى 

الإعالن اأكرث من اأي وقت م�سى. 
ال�سحافين  من  كبريا  ع��ددا  اأن  كما 
كليا،  بال عمل  باتوا  لبنان  املخ�سرمن يف 

اأو ذهبوا اإلى مهن موازية.

حلول مقترحة
ي��ق��ول ال��ك��ات��ب ال�����س��ح��ف��ي امل��غ��رب��ي، خ��ال��د 
ال�سحافة  خ��راء  معظم  اإن  ال�سريف،  ب��ن 
ب��ن��ظ��ري��ة الن��ق��را���ض احلتمي  ي��وؤم��ن��ون  ل 
اإعالمية  و�سيلة  فلكل  ال��ورق��ي��ة،  للجرائد 
م��ك��ان��ت��ه��ا امل��م��ي��زة ع��ن��د اجل���م���ه���ور؛ ول��ه��ذا 
جديدة  ورق��ي��ة  »�سحافة  ب��اإي��ج��اد  يو�سون 
بديلة«، تختلف جذريا عن املوجودة حاليا، 

ومن اأجل ذلك ُيو�سون باأمور منها:
اأول: تغيري نوعية املحتوى: اإذا كانت 
»الأخ����ب����ار« ه���ي ع��م��اد ���س��ف��ح��ات ال�سحف 
ال��ورق��ي��ة، ف���اإن ه���ذا الأم����ر مل ي��ع��د ممكنا 
رهان  الأخبار هو  الرتكيز على  اليوم، لأن 
الإلكرتونية  ال�سحافة  اأمام  م�سبقا  خا�سر 
بالتفاعل  تتميز  التي  املواطنة،  و�سحافة 
ال��ف��وري م��ع احل���دث وال�����س��رع��ة والتحين 
على مدار اليوم، وحتى املوجة اجلديدة من 
عن  تبتعد  ب��داأت  نف�سها  الرقمية  ال�سحف 
هذا الجتاه التقليدي، يف ظل زحمة املواقع 

الإخبارية، وتر�سم لنف�سها طريقا خا�سا.
ويعد تغيري نوعية حمتوى ال�سحف 
ال�سحيفة  برتكيز  لإنقاذها،  حال  الورقية 
والتقارير  ال�ستق�سائية  التحقيقات  على 

املطولة واملواد املعرفية.
ث��ان��ي��ا: ال��ت��ف��ك��ري يف م�����س��ادر ج��دي��دة 
كل  قبل  هي  الورقية  ال�سحيفة  للتمويل: 
دون  ت�ستمر  اأن  ف��ال ميكن  م��ق��اول��ة،  ���س��يء 
م���ال، م��ا دام���ت ل تتلقى ال��دع��م م��ن جهة 
ينبغي  املقاول  عقلية  ف��اإن  ولذلك  معينة؛ 
اأن حت�����س��ر اأي�����س��ا ل���دى روؤ����س���اء وم��دي��ري 
ال�سحف يف اإدارتهم، من اأجل الو�سول اإلى 
عائدات  حت�سيل  �ساأنها  من  مبتكرة  حلول 
ك��اف��ي��ة ل���س��ت��م��رار اجل����ري����دة، ل���س��ي��م��ا اأن 
الرئي�ض يف  ال�سبب  القت�سادي هو  العامل 

توقف ال�سحف عن ال�سدور.
الورقية  ال�سحف  ت�ستطيع  وب��ذل��ك 
الذي  الراهن  الإعالمي  الواقع  اأن جتاري 
ف��ر���س��ت��ه ���س��رع��ة ال��و���س��ائ��ط الإل��ك��رتون��ي��ة 
و�سحافة املواطن، لأن التعمق والتخ�س�ض 
يف جمالت بعينها يعد ميزة تكفل لل�سحف 
اإق�����ب�����ال م����ن امل���ه���ت���م���ن وال���ب���اح���ث���ن ع��ن 

املعلومات امل�ستفي�سة.
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ثقافة

اأم�سية  اإلى كتاب الق�سة، وذلك خالل 
ملجموعة من كاتبات الق�سة الواعدات 
الأدبي  اأبها  بنادي  الن�سائي  املنتدى  يف 
الأملعي  عائ�سة  ال�سابة:  املواهب  لدعم 
وم��ن��ى ح��م��زة و ���س��ع��اد ع�����س��ريي وم��ه��ا 
اأدارت  اأح��م��د وغ����دي م�����س��واح؛ ح��ي��ث 
الأم�سية ال�ساعرة �سحر ال�سهري والتي 
ا�ستعر�ست �سري القا�سات، حيث بداأت 
ب��ت��ج��رب��ة ع��ائ�����س��ة ال�����س��ه��ري م��ع كتابة 
اخل���واط���ر م��ن��ُذ امل��رح��ل��ة الب��ت��دائ��ي��ة، 
وكيف ا�ستطاعت تطويرها، ثم قدمت 
�سعاد  ال���وط���ن  ب�سحيفة  الإع���الم���ي���ة 

سارة القحطاني 

ن�سائيا  الأدب��ي منتدى  اأبها  ن��ادي  نظم 
واحتفى بخم�ض قا�سات نا�سئات، وقال 
الدكتور  ال��ن��ادي  اإدارة  جمل�ض  رئي�ض 
اأح��م��د ب��ن ع��ل��ي اآل م��ري��ع  اإن ال��ه��دف 
ال��رئ��ي�����س��ي م���ن امل���ن���ت���دى ال�����ذي عقد 
موؤخرا بالنادي هو دعم املواهب ال�سابة 
واملثقفات  لالأديبات  الفر�سة  اإتاحة  و 
ل���ل���ق���اء يف م���ن���ت���دى خ���ا����ض ي��ج��م��ع��ه��ن 
ويكون و�سيلة للقاء بينهن، بغية اإثراء 
جتاربهن الإبداعية ومهاراتهن الفنية 

باحلوار وامل�ساركات املتنوعة. 
امل��ن��ت��دى  اأن  م���ري���ع  اآل  واأو�����س����ح 
اق���ام���ت���ه  ع���ل���ى  ال�����ن�����ادي  درج  ال���������ذي  
ب�����س��ورة م��ن��ت��ظ��م��ة، وي��ح�����س��ره ب�سفة 
ومثقفة،  اأدي��ب��ة  ع�سرين  ن��ح��و  دوري����ة 
للمبدعات  الأول���ى  بالتجارب  يحتفي 
وال�����واع�����دات. وي���اأت���ي ان���ط���الق ال��ل��ق��اء 
الذي �سارك فيه خم�ض قا�سات واأدارته 
�سحر ال�سهري ، ا�ستمرارا لدور املنتدى 
وال���ق���ائ���م���ات ع��ل��ي��ه ���س��م��ن امل�����س��وؤول��ي��ة 
املجتمعية للنادي، حيث ثمن اآل مريع 
على  و�سكرهن  املنتدى  جهود ع�سوات 
ال��ك��ب��رية يف خ��دم��ة املنتدى  ج��ه��وده��ن 

وفعالياته.
املنتدى  رئي�سة  قالت  جانبها  من 
ال��ن�����س��ائ��ي ك��ف��ى ع�����س��ريي :ن�����ادي اأب��ه��ا 
الأدب��ي منذ تاأ�سي�سه وحتى الآن يعمل 
ع��ل��ى ه����دف واح�����د، وه����و خ��ل��ق ف��ر���ض 
للدخول اإلى امليدان الثقايف والتعاطي 
امل���ح���ددة  م���ع���اي���ريه  وف�����ق  الأدب  م����ع 
جمال  يف  ���س��واء   ، للمبدع  وامل��ر���س��وم��ة 
فنونه  م���ن  اأي  اأو  ال��ق�����س��ة  اأو  ال�����س��ع��ر 

الأخرى. 
يف  الن�سائي  املنتدى  تاأ�سي�ض  مت   
اإمي��ان ع�سريي  د.  وتراأ�سته   1433 ع��ام 
ال��ت��ي ب�����داأت ال��ع��م��ل ف��ي��ه ب��ا���س��ت��ق��ط��اب 
املوهوبات واإتاحة الفر�ض لكل املهتمن 
م���ن خ����الل الأم�����س��ي��ات وامل��ح��ا���س��رات 
والندوات، مبا يف ذلك اإمكانات انطالق 

املراأة يف كل جمال. 
وق������دم������ت امل������وه������وب������ات جت������ارب 
م��ت��ف��اوت��ة وم�������س���وؤول���ة وواع����ي����ة، حيث 
مت���ي���زت ك���ل واح������دة م��ن��ه��ن ب��اأ���س��ل��وب 
ي��خ��ت��ل��ف ع����ن الأخ������ري������ات، ي��ج��م��ع��ه��ن 
الجتهاد يف �سق الطريق اإلى الن�سمام 

الكتابة  يف  لتجربتها  ���س��ردا  ع�����س��ريي 
وما  وال��ورق��ي��ة  الإل��ك��رتون��ي��ة  لل�سحف 
نرثية  ون�سو�ض  ق�س�ض  م��ن  ن�سرت  
، ت��ل��ت��ه��ا م���ه���ا ع�������س���ريي وا���س��ت��ع��را���ض 
لتجربتها يف  كتابة املذكرات واخلواطر 
ب��اأ���س��ل��وب اأدب�����ي خم��ت��ل��ف ، ث���م ت��ط��رق 
امل��ن��ت��دى لن�ساأة غ��دي م�����س��واح الأمل��ع��ي 

ور�سد  حياتها الأدبية. 
كما ا�ستعر�ض املنتدى جتربة ابنة  
الثانوية  امل��رح��ل��ة  م��ن  الأول  امل�ستوى 
امل��رح��ل��ة  يف  ق�����س��ة  اأول  ك��ت��ب��ت  ال���ت���ي 
اكت�ساف موهبتها  وكيفية   ، البتدائية 

يهدف إلى دعم المواهب االبداعية الشابة

»منتدى نسائي« يحتفي بخمس قاصات ناشئات بأبها

و����س���ق���ل���ت���ه���ا. ث����م ق����دم����ت امل�������س���ارك���ات 
ما  املختلفة  اإبداعاتهن  من  جمموعة 
والق�س�ض  ال�����س��ع��ري��ة  ال��ق�����س��ي��دة  ب���ن 
الأدب������ي������ة واخل������واط������ر وال���ن�������س���و����ض 

النرثية. 
م���ن ج��ه��ت��ه��ا ق���ال���ت ال�����س��ه��ري اإن 
اليوم   �سيفاتنا  ب��ن  العمري  التفاوت 
بالعمر،  ي��رت��ب��ط  ل  الإب�����داع  اأن  يثبت 
ون�����س��ج امل���وه���ب���ة ل ي��رت��ب��ط مب��رح��ل��ة 
�سعيدة  اأن���ا  م�سيفة:   ، معينة  زم��ن��ي��ة 
اأق���وم بتقدمي ه��ذه الأم�سية   ب��اأن  ج��داً 
اأك��ون جزء من  واأن  لقا�ساتنا اخلم�ض 

اأك��ون  ذاك���رة روائ��ي��ة  وه��و مك�سب  اأن 
بطلة اإحدى ق�س�سهم يوما ما.

ق��دم��ت��ه  مل����ا  ن���ق���دي���ة  ق��������راءة  ويف 
امل�ساركات قالت ال�ساعرة زهرة اآل ظافر 
قدمت  ا�ستثنائية،  كانت  الأم�سية  اأن 
خاللها الأدي��ب��ات ال��واع��دات اأك��رث من 
خم�سة ع�سر ن�سا �سرديا، حيث  ات�سمت 
اإبراهيم  الأملعي ومنى  ن�سو�ض عائ�سة 
الأ�سلوب  يف  رقيقة  ومبا�سرة  بواقعية 

والأفكار.
اأم���ا ���س��ع��اد ع�����س��ريي ف��ق��د ات�سمت 
و���س��رده��ا  رن���ان���ة،  ب��ع��ن��اوي��ن  ن�سو�سها 

بعذوبة وحبكة ون�سج، وبالن�سبة ل�مها 
ع�سريي، فكان اأ�سلوبها ال�سردي ر�سيًقا 
اإلقاءها  عليه  اأ�سفى  باحلياة،  مفعما 

جمال اآخر. 
بينما امتاز �سرد غدي اآل م�سواح، 
اأنيق  واأ���س��ل��وب  اإي��ق��اع خ��ا���ض،  بلغة ذات 
خالله  اأظ��ه��رت  التي  الكاتبة،  ك��اأن��اق��ة 

ثقافتها الفنية اجليدة.
و���س��ك��ل��ت ���س��ح��ر ال�����س��ه��ري م��دي��رة 
الأم�������س���ي���ة اإ����س���اف���ة ج��م��ي��ل��ة وج��ل��ي��ل��ة 
الثقايف  وللمنتدى  الأدب��ي��ة،  للمنا�سبة 

الن�سائي.

+ 
ق
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مؤسسة الفكر العربي تمدد فترة الترشح لجائزة اإلبداع
اأعلنت موؤ�س�سة الفكر العربي عن متديد 
مهلة الرت�سح ل� »جائزة الإبداع العربي« 
 ،2017 للعام  ع�سرة  احل��ادي��ة  دورت��ه��ا  يف 
الرت�سيح  طلبات  تلقي  يف  وال���س��ت��م��رار 

حتى 31 دي�سمر 2017. 
وي��اأت��ي ق���رار ال��ت��م��دي��د ن���زول عند 
املوؤ�س�سات  اأبداها عدد من  التي  الرغبة 
امل��ع��ن��ي��ة، ك���ي ي���ت���اح ل��ه��ا ال���وق���ت ال��ك��ايف 
لإعداد ملفات الرت�سيح، ونظرا للتفاعل 
امل���ل���ح���وظ م����ع اجل����ائ����زة ع���ل���ى و���س��ائ��ل 
من  وخ�سو�سا  الج��ت��م��اع��ي،  التوا�سل 
قبل فئة ال�سباب. ومتنح جائزة الإبداع 

العربي يف �ستة جمالت هي:

كتاب. لأهم  الإبداع  • جائزة 
القت�سادي. • الإبداع 

املجتمعي. • الإبداع 
الإعالمي. • الإبداع 

الأدبي. • الإبداع 
الفني. • الإبداع 

وي��ن��ال ال��ف��ائ��ز يف ك��ل جم��ال من 
جم�����الت اجل���ائ���زة م��ب��ل��غ��ا ق�����دره 25 
األف دولر اأمريكي، فيما ينال الفائز 
بجائزة اأهم كتاب مبلغا قدره 50 األف 
ال��ف��ائ��زون  ويح�سل  اأم��ري��ك��ي،  دولر 

على درع اجلائزة و�سهادة التقدير.
على  الرت�سيح  ا�ستمارة  وتتوفر 

م��وق��ع امل��وؤ���س�����س��ة الإل���ك���رتوين، حيث 
تتم تعبئة الطلب وحتميل امل�ستندات 
امل��ر���س��ح  للعمل  وال��داع��م��ة  ال���الزم���ة 

اإلكرتونيا على الرابط:
http://bit.ly/
ArabCreativityAward
املر�سحة  والأع���م���ال  ال��ك��ت��ب  اأم���ا 
اإل��ى  منها  ن�سخ  خم�ض  اإر����س���ال  فيتم 
الفكر  ق�سم اجلائزة يف مقر موؤ�س�سة 
ال���ع���رب���ي يف ب������ريوت ع���ل���ى ال���ع���ن���وان 
 11-524 ب���ري���د  ����س���ن���دوق  ال����ت����ايل: 

بريوت، لبنان.
وللمعلومات ميكن زيارة املوقع: 

awards@arabthought.org
العربي  الفكر  موؤ�س�سة  اأن  يذكر 
م�ستقلة،  دول��ي��ة  اأهلية  موؤ�س�سة  ه��ي 
ل��ي�����س ل���ه���ا ارت����ب����اط ب���الأن���ظ���م���ة ول 
اأو  اأو احلزبية  ال�سيا�سية  بالنتماءات 

الطائفية.
وق�����د ال���ت���زم���ت امل���وؤ����س�������س���ة م��ن��ذ 
ب��ت��ن��م��ي��ة   2000 ال����ع����ام  يف  اإن�������س���ائ���ه���ا 
الع����ت����زاز ب��ث��واب��ت الأم�����ة وم��ب��ادئ��ه��ا 
العربي  الت�سامن  وبتعزيز  وقيمها، 
والهوية العربية اجلامعة، املحت�سنة 
بنهج  وذل���ك  وال��ت��ع��دد،  ال��ت��ن��وع  لغنى 

احلرية امل�سوؤولة.
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إعالن

aafaq.kku.edu.sa

أسبوعية جامعة الملك خالد

اإللكرتونية
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تقنية

غير.. مناسب 
للعائلة!!

يوتيوب،  الأ�سهر  الفيديو  مقاطع  موقع  نت�سفح  يوميا  كعادتنا 
نق�سي ال�ساعات تلو ال�ساعات نتنقل من مقطع لآخر، ورمبا يدركنا 
الوقت دون اأن نعي باأننا �سرقنا يف هذه ال�ساعات من حياتنا املعتادة 
اأعيننا وعقولنا وحتى قلوبنا ملتابعة  حلياة افرتا�سية �سلمنا فيها 

الغث وال�سمن يف اأكر موقع ملحتوى الفيديو يف العامل.
عن  ليوتيوب  ال��روح��ي  الأب  غوغل  اأعلنت  فقط  اأ�سبوع  قبل 
لالإبالغ  ال�سابق  يف  اأر�سلت  التي  التقارير  من  جلملة  ا�ستجابتها 
�سخ�سية  ح�سابات  طريق  ع��ن  ن�سرت  اباحية  فيديو  مقاطع  ع��ن 
على من�سة يوتيوب، وبدورها قامت بحذف اأكرث من 270 ح�ساباً، 
ايقاف  مع  لئ��ق،  فيديو غري  ال��ف مقطع   150 لأك��رث من  اإ�سافة 

التعليقات على اأكرث من 625 الف مقطع.
هذه الأرقام الفلكية ت�ستوقفني كثريا، فلو ا�ستمرت لأ�سبحت 
ك��ك��رة ال��ث��ل��ج ال��ت��ي ���س��ت��دم��ر ك��ل م��ا ي��ع��رت���ض ط��ري��ق��ه��ا، خ�سو�سا 
اأحالم الطفولة، فاآلف اآللف من مقاطع الفيديو اإما اأن حتتوي 
عبارات اأو مناظر خاد�سة للحياء وغري لئقة لالأطفال فما بالك 
ي��ع��د ول يح�سى من  ���س��ي��ل ل  امل��ق��اط��ع  ب��امل��راه��ق��ن، وحت���ت ه���ذه 
التعليقات الأكرث فح�ساً. فهل هذا ما كان يطمح اإليه جاود كرمي 

واأ�سدقاوؤه عندما ا�س�سوا اليوتيوب؟
فالننظر ولو لرهة للن�سف املمتلئ من الكاأ�ض ونغفل الن�سف 
ث��ورة كبرية  اأح���دث  يوتيوب  اأن موقع  فيه  �سك  ال��ف��ارغ،  فمما ل 
خدماته  بتقدمي  النتقائية  مفهوم  ليعزز  ي��وم  بعد  يوما  وي�سعى 
لل�سركات واملنظمات واجلمعيات والأفراد، فوجوده مطلب للجميع 
اأن تعي باأن حمتواه يحتاج ملراقبة دائمة  ولكن على �سركة غوغل 

تكاد ت�ساهي �سرعة حمرك البحث غوغل.
على  فباملقابل  يوتيوب؛  عر  مربحة  عملية  الإع��الن  ولكون 
ال�سينما  اف��الم  �سنية كما هو احل��ال يف  اأن ي�سنف لفئات  املحتوى 

على اأن يكون املحتوى الغالب منا�سبا للعائلة.

حسن أحمد العواجي
ريتويت

جهاز للكتابة
بدون لوحة مفاتيح

اأعلنت �سركة Tap Systems عن منتج جديد ملحبي الكتابة بدون ا�ستخدام لوحة 
قابل  الكتابة فهو جهاز بحلقات خم�ض  ث��ورة جديدة يف   Tap تاب  ويعد  املفاتيح، 
لالرتداء يف اأ�سابع اليد الواحد، وي�ستطيع امل�ستخدم الكتابة على اأي �سطح قابل 
للم�ض، با�ستخدامه ي�ستطيع امل�ستخدم اإن�ساء وحترير اإر�سال الر�سائل والن�سو�ض، 

كما يقبل القرتان مع الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية.
رغبة  لتلبية  للجهاز  ا�سدار  من  اأك��رث  تطوير  على  امل�سنعة  ال�سركة  وتعمل 
Tap مع معظم الأجهزة و�سعره  امل�ستخدمن وحمبي الواقع الفرتا�سي. يعمل 

يبداأ من 130 دولرا.

ابتكارات غريبة

Outcast
Second Contact
العلمي  اخليال  لعبة  من  جم��ددة  ن�سخة  �سدرت 
الأ���س��ل��ي��ة  ال��ن�����س��خ��ة  م���ن   م�����س��ت��وح��اه   Cutcast
احل���ا����س���ب  ج����ه����از  ع���ل���ى   1999 ع�����ام  ال���������س����ادرة 
بطل  ي��وا���س��ل  املح�سنة  الن�سخة  يف  ال�سخ�سي. 
باإنقاذ الر�ض من �سدع   Cutter Slade اللعبة 
لإنقاذ  واملغامرات  الح��داث  لتتوالى  الزمن  يف 
ع��ر من�سات  م��ت��وف��رة  اللعبة  الر�����ض.  ك��وك��ب 
 Window Microsoft، Xbox One، PS4

ب�سعر ر�سمي 40 دولرا اأمريكيا.

ألعاب الفيديو
• تاريخ التاأ�سي�ض: 13 مار�ض 1٩18.

• املوؤ�س�ض: كونو�سكه مات�سو�سيتا.
• مقر ال�سرك:

كادوما، او�ساكا، اليابان.
• الن�ضاط ال�ضا�ضي

�سركة عامة ل�سناعة اللكرتونيات.
• عدد املوظفن: اأكرث من 340 الف موظف.

• اهم املنتجات: �سا�سات العر�ض، اأجهزة الكر�ستال 
املحمولة،  احلوا�سب  الرقمية،  الكامريات  ال�سائل، 

الأجهزة املنزلية.
• القيمة ال�سوقية:

اأكرث من 20 مليار دولر.
• املوقع اللكرتوين

www.panasonic.net

تكنو +

Panasonic شركة باناسونيك

فون مارت

هاتف بكاميرا مزدوجة
من شركة باناسونيك

قدمت �سركة بانا�سونيك Panasonic هاتفها Eluga C املميز
وجاء الهاتف باملوا�سفات التالية:

• ت�سميم مميز بال حواف من ثالث جهات.
• �سا�سة قيا�ض 5.5 ان�ض اي بن�سبة %84.6 من م�ساحة اجلهاز.

• دقة ت�سل ل� 720p مع ن�سبة �سطوع ت�سل الى 450 �سمعة يف املرت املكعب.
• ما�سح ب�سمة �سريع باقل من 0.3 ثانية.

• كامريا امامية بدقة 8 ميجابايت.
• كامريا خلفية مزدوجة بدقة 13 ميجابك�سل+ 5 ميجابك�سل.

.f/2.2 فتحة عد�سة مبقدار •
.MediaTek MT6750T معالج •

• ذاكرة ع�سوائية 4 جيجابايت وذاكرة داخلية 64 جيجابايت.
• بطارية بقوة 3000 مللي اأمبري مع �ساحن 7.5 وات.

• �سعر اجلهاز يبداأ من 200 دولر.
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المستشار المشرف العام ـ رئيس التحرير
أ.د. علـي بن شـويل القـرني

هاتف 2419573
aalkarni@kku.edu.sa

نائب رئيس التحرير
محمد ابراهيـم العسيـري

هاتف 2419575
lmioo@kku.edu.sa

نائب رئيس التحرير التنفيذي
يحـي بن عبداهلل التيهـاني

هاتف: 2419922
yaltihani@kku.edu.sa

نائب رئيس التحرير - المدير الفني
أسـعد أبـو قـاعـود

aaqaoud2@yahoo.com

مساعد رئيس التحرير - المتابعة االدارية
حسـن أحمد العـواجي

alawji@kku.edu.sa

مساعدة رئيس التحرير، القسم النسائي
ريم العسيري

easseri@kku.edu.sa

هيئة التحرير
علي أحمد آل سعيد

)رئيس قسم األخبار(
Aafaq1@kku.edu.sa
سلطان عوض العسيري

سارة القحطاني
عبد العزيز رديف، سعيد العمري،

خالد محمد العمري، مشهور العمري
عدنان األلمعي، هادي الشهراني

أمل أبو مديني، ليال الشهري

التحرير الفني
عادل العقيد، حيدر حاج نور

التصوير
محمد فائع

عبد الوهاب األلمعي
سعيد خلوفة

قسم اإلعالن والتوزيع
هاتف 2419441  |  فاكس 2419933

Aafaq5@kku.edu.sa

كافة المراسالت
باسم المشرف العام

صحيفة »آفاق«
المدينة الجامعية بأبها

مبنى المدرجات المركزية )ب(

هاتف: 2419441  |  فاكس: 2419933
aafaq@kku.edu.sa :اإليميل العام

twitter.com/aafaqkku
facebook.com/aafaqkku

كافة اآلراء الواردة في الصحيفة
تعبر عن وجهة نظر أصحابها

وال تعكس بالضرورة رأي صحيفة آفاق
أو رأي جامعة الملك خالد

كافة الحقوق محفوظة
لصحيفة »آفاق«

أسبوعية جامعة الملك خالد
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الصفحة األخيرة

أ. د. علي
بن شويل القرني

aalkarni@kku.edu.sa

أحوال أبهاأحوال الرياضأحوال مكة
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الهدف األهم
للصحف الجامعية

ل�س���ك اأن وجود �سحيف���ة يف اأي جامعة هو مطلب اإعالمي للجامعة، 
وت�سعى كل جامعة اإلى حتقيق هذا الهدف، من خالل تاأ�سي�ض �سحف 
جامعي���ة فيه���ا، ت�سبح ه���ي اأبرز قن���وات التوا�سل ب���ن اجلامعة وبن 
من�سوبيه���ا وقطاعاته���ا املختلف���ة داخل اجلامعة وخارجه���ا. ومن هنا 
فاإن التناف�ض ي�ستد بن ال�سحف اجلامعية على قواعد مهنية، وعر 

اأهداف النت�سار داخل اجلامعة وخارجها.
ولك���ن الهدف الأهم لل�سحف اجلامعية كما ت�سري اإليه لوائحها 
واأنظمته���ا ه���و تعزيز ال���دور التطبيقي والتدريبي لط���الب وطالبات 
الإعالم يف اجلامعة. ولهذا تنظر اإدارات اجلامعة لل�سحف اجلامعية 

على اأنها حتقق ثنائية يف الأهداف: هدف اإعالمي وهدف تعليمي.
و�سحيف���ة »اآف���اق« ا�ستطاع���ت وباقت���دار وبف�س���ل اهلل ث���م بدع���م 
اإدارة اجلامع���ة اأن حتق���ق هذي���ن الهدف���ن، حيث حقق���ت الريادة بن 
ال�سح���ف اجلامعي���ة يف اجلان���ب املهن���ي والإعالم���ي، ويف نف�ض الوقت 
متث���ل �سحيفة »اآفاق« معمال تدريبيا لطالب وطالبات ق�سم الإعالم 

الذين ي�سلون اإلى اأكرث من ثمامنائة طالب وطالبة.

نافذة

• أسبوعية جامعة الملك خالد
• الصحيفة الجامعية

األكثر انتشارا: 45 الف
نسخة اسبوعيا

• أول صحيفة جامعية
تطبع بنظام الويب

• توزع في كافة
مناطق المملكة وخارجها

• توزع كل اسبوع داخل
صحيفة الوطن

شاركونا النجاح

العالم من حولنا

فوز بطعم 
»آفاق«
مساعد رئيس التحرير 
للشؤون اإلدارية، الزميل 
حسن أحمد العواجي 
محتفيا في مقر صحيفة 
»آفاق« بعد فوزه بالمركز 
الثاني في مجال الموظف 
المتميز )رجال(، في 
حفل جوائز التميز الذي 
نظمته الجامعة لتكريم 
المتميزين من منسوبي 
وطالب وطالبات الجامعة.
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